die wij helaas maar zeer ten dele
begrepen. Zijn manier van bewegen was
heel typerend en hij nam op een rustige
manier aan alle activiteiten in PCC deel.
Abass was bovenal gewoon een leuke en
geliefde bewoner van PCC en wij zullen
hem dan ook zeker missen.
Het heengaan van Amma Ghana in juni
heeft ons allen geraakt. Amma woonde
al 20 jaar (!) in PCC en had haar eigen
plek in de Community, vaak een beetje
aan de zijlijn maar wel een jonge vrouw
met een duidelijke eigen wil. Klein van
postuur, groot van karakter en tot veler
verrassing soms zeer aanwezig tijdens
feesten en bij het dansen.

Nieuwsbrief 17, november 2018
Lieve allemaal,
Het is alweer 6 maanden geleden dat wij
jullie een update hebben gestuurd over
het wel en wee van onze Community,
hoog tijd voor een volgende Nieuwsbrief.
Er is sinds mei weer veel gebeurd, zowel
mooie hoogtepunten als – helaas – ook
enkele trieste dieptepunten.
Wij hopen jullie met deze Nieuwsbrief
weer goed te informeren over de stand
van zaken in onze unieke Community.
Verlies en verdriet
Na het overlijden van Lisa eerder in 2018
moesten wij in de loop van dit jaar
helaas van nog 2 andere bijzondere
bewoners afscheid nemen van, nl. van
Abass en Amma Ghana.

Amma hoorde helemaal bij PCC en het is
nauwelijks te begrijpen dat zij na een
ogenschijnlijk lichte ziekte en een kort
ziekenhuisbezoek plotseling overleed.
Haar karakteriserende hoge toon zal
helaas nooit meer klinken, zij zal heel
erg gemist worden.

Abass was grotendeels hersteld van een
levensbedreigende aandoening uit 2016
en net toen hij weer bijna de oude was
trof diezelfde (neurologische?)
aandoening hem opnieuw. Dit keer kon
de kinderarts in Techiman helaas niets
meer voor hem doen.

Moge Abass en Amma Ghana nu in vrede
in Gods vaderlijke armen rusten.
Maar ook…..5 nieuwe bewoners!
Alhoewel het verlies van enkele
bewoners nooit goedgemaakt kan
worden door de komst van nieuwe
bewoners zijn wij wel ontzettend blij met
de komst van maar liefst 5 nieuwe
kinderen gedurende de afgelopen
periode.
Wij noemen ze kort (voor meer info zie
de Alberts Corner columns van oktober
en november).

Abass was ongeveer 14 jaar oud en
heeft 5 jaar in PCC gewoond. Hij kon op
een opvallende en innemende manier
met luide stem hele verhalen vertellen,
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Willem van Oranje, nu 3 jaar oud, kwam
als ondervoed kind in juni jl.
naar PCC en is sindsdien een zeer
geliefde nieuwe bewoner.
Diverse mensen wilden hem al “stiekem”
mee naar huis nemen!
Kijk naar zijn foto hiernaast en je
begrijpt waarom.
De volgende 4 kinderen kwamen in
oktober tegelijk van Kumasi Children’s
Home naar PCC.

Willem van Oranje

Blessing, een klein meisje van ong. 4
jaar met een prachtige glimlach. Zij
praat (nog) niet en kan slechts een paar
stappen zetten, maar weet mensen wel
goed te raken met haar mooie lach!

Portia in de beschutte werkplaats
Wij hebben ook nog een nieuwe werker
in de beschutte werkplaats. Dat is de 18
jaar oude Portia uit Sunyani. Zij heeft
een lichte verstandelijke beperking en
helpt mee in het naaiatelier.
Portia is blij om in PCC te zijn en wij zijn
ook blij, want zij doet goed haar best!

Jonathan is ong. 5 jaar, hyperactief en
autistisch en steeds op zoek naar eten.
Hij had binnen een dag door waar hij in
PCC allemaal eten kan vinden!

Nieuwe boost voor Fysio en Day care
Wij zijn ontzettend blij dat PCC in
oktober Inge Maters (voor de 3e keer,
deze keer met dochter Jasmijn) en
Marian Schenk (2e keer) heeft mogen
verwelkomen. Inge is onze onvolprezen
expert voor fysiotherapie, orthopedische
schoenen èn rolstoelen en Marian is onze
zeer deskundige Day care expert (haar
foto staat op blz. 3).
Hun bezoek betekende (net als de vorige
keren) een geweldige impuls voor onze
Community. Hun input heeft ook dit keer
weer veel nieuwe energie voor PCC en
de caregivers opgeleverd.
Wat een voorrecht dat wij zulke experts
tot onze PCC familie en goede vrienden
mogen rekenen!!
Veel dank aan Inge en Marian!

Rachel, Blessing, Tobias en Jonathan
Tobias van ong. 9 jaar heeft een
zwaardere verstandelijke beperking en
lijdt ook aan epilepsie. Hij oogt heel
kwetsbaar en kan niet spreken en wij
vermoeden dat hij vaak met
mishandeling in aanraking gekomen is,
al zijn primaire reflexen maken dat
duidelijk. Wij hopen van harte dat de
lach op zijn gezicht in PCC spoedig zal
doorbreken.
Rachel is een licht verstandelijk beperkt
meisje van ong. 13 jaar, die binnen een
paar dagen veranderde van een
schuchtere jongedame naar een vrolijke
meid met een open blik.
Zij voelt zich al helemaal thuis in PCC!

Inge Maters geeft les aan caregivers
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stokje, evenwichtskunst lopend op een
koord, kleurrijke hoog opgegooide
ballen, diabolo’s, de hoog gegooide en
met stokjes opgevangen en
ronddraaiende balansstokken en
tenslotte ook interactieve acrobatiek.
Iedereen (en zeker Piedu, zie foto) heeft
met volle teugen genoten. Het
circusweekend was een enorm succes en
heeft heel veel bewoners een brede lach
op het gezicht gegeven, geweldig trots
als zij waren op hun eigen performance
als circusartiest!

Marian Schenk en Abena

Bezoek voorzitter stichting Hand in
Hand
In september werd PCC verblijd met het
bezoek van de voorzitter van onze
Nederlandse steunstichting Hand in
Hand, dhr. Wim van Minnen, die al 4 jaar
voorzitter van HIH is, maar nog niet
eerder in Ghana en PCC was geweest.
Tijdens zijn bezoek is de band tussen
PCC en HIH verder verstevigd door de
ondertekening van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst in de vorm
van een Memorandum of Understanding.
Op basis van heel duidelijke afspraken is
zo de goede relatie tussen PCC en HIH
weer voor jaren herbevestigd!

Outreach
Tot onze blijdschap hebben wij onlangs,
dankzij een mooie donatie, een nieuwe
en krachtige motor voor Outreach (zie
foto hiernaast) kunnen aanschaffen.
Daardoor kunnen wij nu ook de meest
afgelegen dorpen in een groot gebied
rond Nkoranza bezoeken.
Het werk van Outreach gaat mede
daardoor onverdroten verder, PCC is
tegenwoordig zowel intramuraal als
extramuraal zeer actief in de zorg voor
mensen met een beperking.
De door ons geïnitieerde Day care in één
van de dorpen, Donkro Nkwanta, lijkt
een mooi succes te worden.

Wim van Minnen bij Gabriel op de Outreach
motor

Circus in PCC

Dat geldt ook voor het Livelihood
project, waarbij wij jongeren met een
beperking ondersteunen bij het creëren
van zinvol werk in hun eigen dorp en zo
bij te dragen aan het gezinsinkomen,
bijv. als geitenhoeder, konijnen- of
champignon kweker enz.
In zo’n geval geven wij bijv. 2 schapen
of 2 geiten o.i.d. als “startkapitaal” en
dat blijkt heel goed te werken!

Het mooiste “event” van het jaar was
ongetwijfeld het bezoek van circusschool
Hannes en Co van Anne Kuipers in mei.
Een weekend lang waren Anne en 2
helpers in PCC en zij hebben tal van
mooie acts aan de kinderen geleerd, o.a.
met kleurrijke en wervelende doekjes,
rondtollende ringen, steeds maar
doordraaiende Chinese borden op een
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Brand in PCC
Dat er ook risico’s zijn waar wij rekening
mee moeten houden bleek toen op één
van de kamers van onze caregivers
brand uitbrak, veroorzaakt door een
doorgebrande stekkerdoos.
Vervolg op diverse operaties
De operaties van Stephen, Moses,
Balloon en David lijken allemaal
geslaagd. Moses loopt nu niet meer met
spitsvoet, Stephen kan zijn knieën
rechtmaken en bij Balloon en David is
ook een duidelijke verbetering te zien.

Captain Joe Emma op het IJsselmeer
Hij heeft tijdens diverse bezoeken weer
heel veel gezien en gehoord waar hij in
PCC zijn voordeel mee kan doen!
Sponsoring en Giften

Caregivers Day 2018
Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij
volledige of gedeeltelijke sponsoring
goed kunnen gebruiken, o.a. voor de 5
nieuwe kinderen!
Zie onze website, o.a. de Homepage.

Ook dit jaar oktober was de bijzondere
PCC feestdag, Caregivers Day, een groot
succes. De caregivers keken er al
wekenlang naar uit en hadden dit jaar
zelfs een speciaal T-shirt laten maken.
Op Caregivers dag is ook het prachtige
nieuwe sound system van PCC in gebruik
genomen, bedoeld voor de goede
muzikale ondersteuning van de bijv. de
wekelijkse Disco of op andere feestelijke
momenten.

Meer info kunt u ook verkrijgen via
Nieske van onze sponsoradministratie:
sponsors@operationhandinhand.nl of
handinhandpcc@gmail.com
NB: Mocht u prijs stellen op een
ontvangstbericht nadat u ons een
donatie gedaan hebt, zorgt u er s.v.p.
dan voor (bijv. per email) dat wij uw
naam en post- of email adres hebben.
Uw adres staat tegenwoordig nl. niet
meer op het bankafschrift. Daar staat
alleen uw naam (niet eens altijd volledig)
en zonder adres kunnen wij u helaas
geen bericht (of Nieuwsbrief!) toesturen.
Slot
Tot zover deze 17e Nieuwsbrief. U bent
weer helemaal op de hoogte!
Actuele verhalen over PCC kunt u blijven
volgen via “Alberts Corner” op de
website (met 1 x per maand een nieuw
verhaal over het leven in Hand in Hand)
via: www.operationhandinhand.nl.

Happy caregivers!

Joe Emma in Europa
Het 2e bezoek van Joe Emma aan Europa
(Nederland en Duitsland) in juni en juli
was een groot succes.
Behalve ontmoetingen met de besturen
van Hand in Hand (Ned)en Ananse (Dui.)
volgde hij ook een week lang een
speciale training bij onze 2 experts Inge
en Marian.

Hartelijke groet en dank voor al uw
steun en belangstelling, ook namens
Baffo, Joe Emma, Jeannette en alle
bewoners en werkers van Hand in Hand!
Albert van Galen
handinhandcommunity@gmail.com
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