
 
 
Nieuwsbrief 2,  februari 2011 
 
Lieve allemaal, 
 
Het jaar 2011 is alweer weken geleden 
van start gegaan. Hopelijk hebben jullie 
in december jl. de kerstgroet van PCC / 
Hand in Hand ontvangen. In ieder geval 
is het nu hoog tijd om jullie d.m.v. deze 
2e Nieuwsbrief op de hoogte te brengen 
van alle ontwikkelingen in en rond onze 
Community. Er is weer veel te melden! 
 
Terugblik op 2010 
 
Het afgelopen jaar was het 1e jaar na de 
pensionering van Ineke Bosman en Bob 
Maram. Natuurlijk vonden wij (= het 
hele bestuur van Hand in Hand in Ghana 
en vooral Jeannette en ik) het best 
spannend om te zien of het ons met 
elkaar zou lukken om Hand in Hand, ook 
na Ineke’s vertrek, prima functionerend 
te houden. Dit mede i.v.m. het feit dat 
Jeannette en ik niet het hele jaar in 
Ghana kunnen zijn. 
 
Blijdschap en trots 
 
Aan het einde van het jaar durven wij 
gelukkig, met veel genoegen en gepaste 
trots, te zeggen dat het nog steeds heel 
goed gaat met de kinderen en met de 
Community als geheel.  
Wij zijn natuurlijk niet helemaal 
objectief, dat beseffen wij, maar als ook 
Ineke en Bob het tijdens hun recente 
winterbezoek met blijdschap constateren 
(en dat doen ze gelukkig!), dan bent u 
vast en zeker overtuigd!  
De vele bezoekers, die vorig jaar naar de 
Community toekwamen, zijn zonder 
uitzondering heel positief en onder de 
indruk van de goede zorg in de 
Community. Dat was door de jaren heen 
steeds het geval, de Spirit van PCC is 
blijkbaar nog steeds voelbaar en 
zichtbaar aanwezig!  

Veel is er het afgelopen jaar gebeurd, 
teveel om allemaal op te noemen.  
Graag noemen wij hier de meest 
opvallende punten uit 2010: 

- de bouw van een functioneel en 
solide nieuw toilet voor de 
kinderen; 

- de realisatie van een mooie 
laundry met enkele krachtige, 
nieuwe wasmachines. Hierdoor 
hoeft niet alle wasgoed meer met 
de hand gewassen te worden; 

- extra aandacht voor de kwaliteit 
van en de variatie in het eten 
voor de kinderen; 

- de aanleg van een kwalitatief heel 
goede borehole voor de 
continuïteit in de watertoevoer; 

- de vervanging van veel oude en 
soms verweerde matrassen van 
de kinderen; 

- veel aandacht voor info over PCC, 
o.a. door de prachtige DVD “You 
never walk alone” en door de 
ontwikkeling van fraaie, nieuwe 
infofolders. Het schitterende 
nieuwe logo van Hand in Hand 
ziet u bovenaan deze nieuwsbrief! 
Ook de website is behoorlijk 
vernieuwd, maar dat hadden jullie 
vast al gezien!  

- de komst van 4 nieuwe kinderen 
naar Hand in Hand, nl. Aisha, 
Daniël, Kwaku Jacob en Kwame 
Ayim, die heel blij zijn in en met 
hun nieuwe leefomgeving 

 

 
 
- De bouw van het prachtige, 

nieuwe Education Centre door de 
G 8 groep. Dit gebouw wordt 
momenteel afgerond en ingericht 
en in april a.s. feestelijk in 
gebruik genomen. 



Innocencia 
 
Bij een terugblik op 2010 kunnen wij er 
niet omheen: er was afgelopen jaar ook 
groot verdriet, toen vrij onverwachts 
Innocencia op 15 november in het 
ziekenhuis overleed. Inno heeft door 
haar zware handicaps geen gemakkelijk 
leven gehad, maar wij zijn er trots op 
dat wij haar het grootste deel van haar 
leven een goed en liefdevol thuis hebben 
kunnen bieden. Zij ruste in vrede! 
 

 
 
Caregivers 
 
In het afgelopen jaar zijn om diverse 
redenen liefst 10 Ghanese caregivers 
vertrokken, de meeste om elders aan 
een vervolgopleiding te beginnen. Dat 
was natuurlijk een behoorlijke aderlating 
op het gebied van ervaring en goede 
binding met de kinderen. Gelukkig zijn 
we er in geslaagd om weer voldoende 
prima vervangers aan te trekken. De 
sfeer in de groep is uitstekend en dat is 
van groot belang voor de plezierige 
atmosfeer in Hand in Hand. 
Momenteel zijn er 23 caregivers, die zorg 
verlenen aan 60 permanente jonge 
bewoners en 15 semi-permanente 
jongeren van de beschutte werkplaats. 
 

Kinderen 
 
Met de kinderen van Hand in Hand gaat 
het gelukkig heel goed. Natuurlijk is er 
wel eens een kind ziek, boos, uit zijn 
humeur of zelfs onhandelbaar, maar dat 
zijn gelukkig uitzonderingen. Het is 
eigenlijk heel verrassend hoe 
harmonieus deze gemeenschap van 75 
kinderen en jongvolwassenen meestal is 
en juist dat valt vrijwel iedere bezoeker 
op. Het blijft geweldig om te zien hoe 
kinderen, die elders waren opgegeven en 
in de steek gelaten zijn, zich hier goed 
ontwikkelen en zich duidelijk thuis 
voelen in deze Community vol met 
vergelijkbare kinderen. Het is dan ook 
hun thuis, hun Community en vanuit die 
filosofie zorgen wij met elkaar heel goed 
voor hen. 
 
Kerstmis 2010  
 
Het hoogtepunt van het jaar in Hand in 
Hand is al jarenlang de viering van 
Kerstmis en Oud & Nieuw. Dat gebeurt  
een week lang met veel vrolijke 
activiteiten, PCC feesten, speciale 
muziek door koren en dansgroepen en 
natuurlijk cadeautjes en lekker eten. 
Onbetwist het meest aansprekende deel 
van alle festiviteiten is het ontroerende 
Kerstspel van de kinderen. Ook dit jaar 
was het een prachtige voorstelling, 
waarbij de kinderen, caregivers en 
vrijwilligers samen op schitterende wijze 
“The birth of Jesus Christ” uitbeeldden.  
 

 
 
PCC Choir 
 
Een zeer gewaardeerde, nieuwe 
toevoeging aan de Kerstvreugde was het 
optreden van het PCC Koor, bestaande 
uit caregivers en vrijwilligers. Dit nieuwe 
koor had, onder leiding van de Canadese 



vrijwilligster Debbie, veel mooie 
Christmas Carols ingestudeerd, die op 
diverse avonden met Afrikaans ritme en 
groot enthousiasme gezongen werden. 
Iedereen vond het prachtig, we hopen 
nog vaak van het PCC koor te kunnen 
genieten. 

Donaties en sponsoring 
 
Het is echt ontroerend om te zien 
hoeveel mensen op velerlei manieren 
bijdragen aan het werk van PCC / Hand 
in Hand. Wij zijn heel dankbaar voor 
deze continue, geweldige steun.  

  

 

De begroting 2011 bedraagt (slechts) 
Cedi 140.000, dat is zo’n € 70.000. 
Eigenlijk is het ongelooflijk, dat je voor 
zo’n beperkt bedrag een Community met 
75 kinderen een jaar lang prima kunt 
laten functioneren. Ongeveer 25% wordt 
gedekt door eigen inkomsten, bijv. door 
de verhuur van gastenhuisjes en de 
verkoop van sieraden, de rest (75 %) 
komt van sponsors en donateurs.  
Wie de homepage van onze website 
bekijkt, ziet dat er momenteel nog 10 
kinderen zijn, die volledige of 
gedeeltelijke sponsoring kunnen 
gebruiken, bijvoorbeeld Aisha, die vorig 
jaar bij ons is komen wonen. Als u wilt 
bijdragen, dan kunt u zich aanmelden 
bij: sponsors@operationhandinhand.nl  

 
Plannen voor 2011 
 
Goede zorg blijven bieden 
Het belangrijkste doel voor het jaar 2011 
is natuurlijk om een veilig thuis, een fijn 
leefklimaat en goede zorg te blijven 
bieden aan al onze bewoners. Wellicht 
kunnen we in de loop van dit jaar nog 
enkele extra kinderen opnemen, dat zal 
blijken, vraag hiernaar is er genoeg 
vanuit de Ghanese samenleving. 

 

 

 
Education Centre 
Een hoogtepunt van dit jaar zal vast en 
zeker de ingebruikname van het nieuwe 
Education Centre zijn. In dit centrum 
willen wij extra aandacht geven aan de 
specifieke, individuele ontwikkeling van 
alle kinderen, nog meer tijd nemen voor 
educatieve activiteiten en voor spelletjes 
met veel interactie. Daarnaast zullen wij 
nog meer door computers ondersteunde 
onderwijsactiviteiten aanbieden.  

 
Ons bankrekeningnummer in Nederland 
is: 1277.64.143, ten name van Hand in 
Hand.  
Wij hopen dat u weer een beetje op de 
hoogte bent van de ontwikkelingen in 
onze prachtige Community.  

Groot onderhoud 
Een ander zwaartepunt voor dit jaar is 
het noodzakelijke groot onderhoud voor 
de oudere gebouwen op de PCC 
compound. Deze gebouwen, soms al 
bijna 20 jaar oud, vertonen regelmatig 
behoorlijke gebreken aan daken, 
plafonds, leidingen, deuren en ramen. 
Eind 2010 zijn we gestart met de 
renovatieactiviteiten en daar zullen we 
heel 2011 mee doorgaan.  

U kunt ons eveneens volgen via “Alberts 
Corner” op www.operationhandinhand.nl  
 
Hartelijke groet, ook van Baffo, Emma, 
Paul, Jeannette en van iedereen in PCC! 
 
Ab van Galen 
 
Email: 
handinhandcommunity@gmail.com 
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