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Nieuwsbrief 19, november 2019 

 
Lieve allemaal, 

 

Hier is weer een Nieuwsbrief vol met 

allerlei interessante, leuke, belangrijke 

(of soms ook wel minder belangrijke ..) 

berichten over de PCC – Hand in Hand 

Community. 

 

Wij wensen jullie veel plezier toe bij het 

lezen en zijn heel blij dat zoveel mensen 

het wel en wee van onze Community 

met steeds met grote belangstelling 

volgen!  

Veel dank daarvoor! 

 

PCC-opleiding voor caregivers 

 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen 

van de afgelopen periode is de 

introductie van een speciaal 

opleidingsprogramma voor nieuwe 

caregivers in PCC. Dit unieke programma 

is ontwikkeld door Sue Hatton uit 

Engeland (onze autisme expert) met 

behulp van input van diverse andere 

deskundigen en is zowel digitaal als op 

papier beschikbaar.  

Het programma bestaat uit verschillende 

modules (“stappen”) en is helemaal op 

de zorgverlening in PCC toegesneden.  

Na elke goed afgelegde stap ontvangt de 

caregiver een speciaal certificaat! 

In juli van dit jaar vond de officiële start 

van dit programma plaats tijdens een 

werkbezoek van Sue Hatton aan PCC!  

Aan de verdere ontwikkeling van het 

programma wordt nog steeds hard 

gewerkt.  

Inmiddels hebben al 8 caregivers, na een 

eindgesprek met Joe Emma, hun eerste 

certificaten behaald! 

 

Wij zijn er van overtuigd dat deze 

opleiding de kwaliteit van zorg in PCC 

zeer ten goede zal komen en zijn Sue 

Hatton dan ook enorm dankbaar. 

 

Kintampo 

 

Het lijkt soms wel of het in PCC bijna 

altijd feest is…..! Zo vieren wij dit jaar de 

jubilea van de 4 PCC Board members. 

Samuel Baffo werkt in 2019 al 25 jaar 

voor PCC, Joe Emma 20 jaar en 

Jeannette en ik allebei 10 jaar. Dat is 

toch meer dan voldoende reden voor een 

mooi feestje, nietwaar? 

 

Daarom hebben wij alle bewoners en 

medewerkers van PCC meegenomen op 

een speciaal dagje uit naar de 

watervallen van Kintampo. 

 

Het is nauwelijks te beschrijven hoeveel 

opwinding alleen al de aankondiging van 

een trip naar Kintampo op gang brengt. 

Dat geldt in de eerste plaats voor de 

kinderen, vol verwachting klopt hun hart. 

Maar ook voor veel caregivers is zo’n 

uitje iets heel bijzonders en dat was ook 

goed te zien op de dag zelf. 

 

Zie voor meer verhalen en foto’s van een 

dagje Kintampo de Albert’s Corner van 

23 september op de website: 

https://operationhandinhand.nl/?p=6462 
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Fysiotherapie 

 

Het is bijna niet te geloven welke grote 

progressie wij de afgelopen 4 jaar 

hebben kunnen maken met fysiotherapie 

in PCC dankzij de geweldige en zeer 

deskundige hulp van Inge Maters. 

Ook in juli en augustus van dit jaar was 

zij met haar hele gezin hier wekenlang 

op werkbezoek, voor de 4e keer sinds 

2015!  

 

De vele grote verbeteringen betreffen 

niet alleen de fysiotherapeutische 

oefeningen, maar ook de rolstoelen, incl. 

het zorgen voor een goede houding van 

de kinderen in die rolstoelen, het 

aanmeten van de juiste orthopedische 

schoenen en braces, de vorming van een 

fitness groepje, het opstellen van 

duidelijke instructies voor de 

behandelingen van de diverse kinderen 

etc. etc., het is fysiotherapie in de 

breedste zin van het woord. 

 

Dit jaar hebben zelfs een tiental kinderen 

van buiten PCC van Inge’s deskundigheid 

kunnen profiteren, het waren bijna 

allemaal kinderen die via ons Outreach 

programma in beeld gekomen waren. 

Zie voor meer informatie en foto’s over 

het bijzondere werk van Inge in PCC de 

Albert’s Corner van 1 september: 

https://operationhandinhand.nl/?p=6438 

 

Caregivers Day 

 

Het is inmiddels een goede gewoonte 

geworden: elk jaar vindt in oktober 

Caregivers Day plaats, de dag waarop 

wij als Board van PCC onze grote 

waardering voor de toewijding en inzet 

van de caregivers tot uiting brengen. 

 

Ook dit jaar was de 4e Caregivers Day 

een groot feest, niet alleen voor de 

caregivers, maar ook voor de kinderen, 

met voetbalwedstrijden, allerlei 

spelletjes en natuurlijk lekker eten!  

 

Hoogtepunt was het feest ’s avonds voor 

“Caregiver Only”, met o.a. muziek, dans, 

een heuse grabbelton en allerlei leuke 

optredens van caregivers voor elkaar.  

 

En tot onze grote verrassing ontving de 

Board van PCC die avond van de 

gezamenlijke caregivers een prachtig 

geschenk, nl. een speciale Citation, een 

Oorkonde ter ere van de 4 Board jubilea 

in 2019. Wij voelen ons vereerd en 

gesteund in ons werk! 

 

Outreach 

 

Het werk van ons Outreach team gaat 

gestaag verder. Momenteel concentreren 

wij ons vooral op de ontwikkeling en 

instandhouding van Day Care centra op 

3 plaatsen in ons District,, nl. in Donkro 

Nkwanta, Kyeradeso en Nkoranza town. 

 

Het blijkt in de praktijk nog niet zo 

gemakkelijk om ouders en dorpsoudsten 

te motiveren om veel energie en geld te 

stoppen in een dergelijk klein centrum 

voor kinderen met een beperking uit hun 

eigen gezin of dorp.  

Een kwestie van lange adem, maar wij 

maken gelukkig wel steeds (kleine) 

stappen voorwaarts. 

 

Nieuwe bewoners 

 

In oktober hebben wij tot onze grote 

vreugde weer 3 nieuwe bewoners tot 

PCC toe kunnen laten! 

https://operationhandinhand.nl/?p=6438
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Het is altijd heel mooi om te zien hoe 

nieuwe kinderen de Community 

binnenkomen en te observeren hoe zij 

zo’n grote verandering in hun leven 

ervaren en tevens hoe snel en 

gemakkelijk de andere bewoners en 

onze caregivers deze nieuwe bewoners 

in de armen sluiten.  

 

De eerste nieuwe bewoner was Dora, 

een jonge vrouw van begin 20 met 

slechts een lichte verstandelijke 

beperking, daarnaast heeft zij epilepsie. 

Zij is afkomstig uit Nkoranza en was al in 

de beschutte werkplaats aan de slag. 

Door slechte sociale omstandigheden 

(haar ouders zijn overleden en haar 

broers en zus zijn verslaafd aan alcohol 

en wiet) kon zij thuis niet verder, zij 

werd door haar broer op diverse 

momenten volledig in elkaar geslagen.  

 

Vlak na de komst van Dora mochten wij 

ook 2 nieuwe kinderen, afkomstig uit 

Kumasi Children’s Home, verwelkomen, 

nl. een lief klein jongentje van een jaar 

of 5, die niet kan praten maar gelukkig 

wel veel begrijpt en daarnaast een 

meisje van een jaar of 8, met een 

matige verstandelijke beperking en 

epilepsie. 

 

Beide kinderen tonen verschijnselen uit 

het autistisch spectrum.  

 

Blij met zijn nieuwe woonplek! 

 

Over hun komst naar en hun eerste 

periode in PCC meer in de volgende 

Albert’s Corner. Die verschijnt eind 

november op de website. 

 

Een prachtige rol Kente stof kopen? 

 

Al jarenlang maken onze jong volwassen 

bewoners mooie Ghanese Kente stof op 

de weefgetouwen van de beschutte 

werkplaats. Zij doen dat met veel 

overgave en hebben in de loop van de 

jaren zoveel stof geweven dat wij nu een 

surplus hebben opgebouwd.  

Een deel daarvan willen wij voor een 

redelijke prijs gaan verkopen.  

Zie de foto hieronder, het gaat om 

diverse kleurrijke en meterslange rollen 

van ongeveer 15 tot 40 cm. breed. 

Heb je belangstelling?! 

Meld je dan aan via het emailadres: 

handinhandcommunity@gmail.com 

 

Sponsoring 

 

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij 

gehele of gedeeltelijke sponsoring 

kunnen gebruiken. Zie daarvoor onze 

website, o.a. de Homepage. 

 

Meer info kunt u ook verkrijgen via 

Nieske van onze sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl of via 

handinhandpcc@gmail.com  

 

Slot 

Tot zover deze Nieuwsbrief. U bent weer 

helemaal op de hoogte! 

 

U kunt de actuele verhalen over PCC 

blijven volgen via “Alberts Corner” op de 

website via: 

www.operationhandinhand.nl. 

 

Hartelijke groet en dank voor al uw 

steun en belangstelling,  

 

Albert van Galen  

handinhandcommunity@gmail.com 
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