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Nieuwsbrief 20, april 2020. 

 
Lieve allemaal, 

 

En plotseling is alles anders en staat de 

hele wereld op zijn kop als gevolg van 

allerlei ingrijpende Corona maatregelen, 

zo ook de wereld in Ghana en PCC. 

Wie had dit een paar maanden geleden 

kunnen en durven voorspellen? Wij allen 

keken in januari naar beelden van 

Wuhan in China, zo’n 12.000 kilometer 

verderop en zelfs experts zagen de snel 

daaropvolgende pandemie met overal 

talloze besmettingen, duizenden doden 

en bijna alle landen in een vorm van 

lockdown niet aankomen. Het leven is 

ongrijpbaar en onvoorspelbaar, zo blijkt 

maar weer. 

 

Desalniettemin zijn wij heel blij dat wij 

jullie deze 20e (alweer een jubileum!!) 

halfjaarlijkse Nieuwsbrief over PCC – 

Hand in Hand kunnen toesturen, want 

hoe onvoorspelbaar het leven ook is, 

heel voorspelbaar door de jaren heen is 

jullie grote belangstelling en niet 

aflatende betrokkenheid bij het reilen en 

zeilen van onze Community.  

En gelukkig gaat het leven in PCC met 

alle goede zorg voor onze bewoners nog 

steeds “gewoon” door, dankzij Baffo, Joe 

Emma en al onze caregivers! 

 

Wat betekent Corona voor PCC? 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is er in 

de hele Brong Ahafo Region nog geen 

enkele besmetting geconstateerd, wel al 

ruim 1.000 elders in Ghana, vooral in 

Accra en in mindere mate in Kumasi.  

 

In PCC zijn er al wel veel 

voorzorgsmaatregelen genomen. Er 

worden geen bezoekers meer op het 

terrein toegelaten, eventueel kunnen 

caregivers hun familieleden en vrienden 

nog wel bij de gate spreken, op 1,5 

meter afstand van elkaar. Caregivers en 

anderen gaan zo weinig mogelijk naar de 

stad toe en frequent handen wassen is 

verplicht. Iedereen beseft dat veel 

bewoners van Hand in Hand heel 

kwetsbaar zijn en dat corona niet de 

kans moet krijgen toe te slaan in PCC! 

 

Onze plannen voor 2020 

 

       Het nieuwe daycare gebouw in Nkoranza 
 

Voor het jaar 2020 plannen wij een paar 

belangrijke ontwikkelingen, sommige 

daarvan zijn zelfs al volop in uitvoering. 

Wellicht de belangrijkste is de realisatie 

van een prachtig gebouw voor Daycare 

in het centrum van Nkoranza, waar 

ouders van een kind met een beperking 

uit Nkoranza binnenkort elke werkdag 

hun kind naar toe kunnen brengen.  

 

De bouw schiet al aardig op en het 

belooft een heel mooi gebouw te worden, 

kijk maar naar de foto hierboven. 

 

Wij weten dat er veel behoefte is aan 

een dergelijk centrum in Nkoranza en 

hopen tevens dat dit centrum zal helpen 

om de acceptatie van kinderen met een 

beperking in de Ghanese maatschappij 

te verbeteren. 
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Een tweede belangrijke doelstelling is de 

bouw in PCC van een groot woonhuis 

voor een aantal groter wordende jongens 

die daar dan wat meer zelfstandig zullen 

kunnen wonen. De G8 groep uit 

Groningen gaat ons helpen met de bouw, 

zij hopen in oktober naar PCC te kunnen 

komen als internationaal reizen dan 

tenminste weer mogelijk is. 

 

En wat nieuwbouw betreft hopen wij dit 

jaar ook nog twee kleinere huizen te 

kunnen realiseren. Zie rechts onderaan 

deze bladzijde de foto van één van die 

huisjes in aanbouw. 

 

Bij ons nieuwe trainingsprogramma 

willen wij graag weer een volgende stap 

gaan maken. 

Door corona is de lancering van de derde 

module van dit PCC opleidings- en 

trainingsprogramma voor caregivers 

enigszins vertraagd, maar wij hopen 

deze nieuwe module later dit jaar alsnog 

te kunnen aanbieden.  

De caregivers kijken er al reikhalzend 

naar uit, zij blijken heel leergierig te zijn! 

 

Jaarverslag PCC met een uitgebreide 

terugblik op 2019 

 

Het jaarverslag 2019 van PCC staat 

inmiddels op onze website en is te lezen 

via de link: 

https://operationhandinhand.nl/wp-

content/uploads/2019-Annual-Report.pdf  

 

Er is weer veel gebeurd in het afgelopen 

jaar! Hopelijk geeft dit Annual Report 

daar een goed en interessant beeld van. 

En wij staan uiteraard open voor al jullie 

vragen en opmerkingen n.a.v. dit 

jaarverslag met de bijbehorende foto’s.  

 

Nieuwe bewoners 

 

In de vorige Nieuwsbrief konden wij al 

de komst van twee kinderen in de 

vooraankondiging doen.  

Het zijn Susanna, die meestal Sue 

genoemd wordt, en Marc Hope. 

 

Sue is een lief meisje van een jaar of 7-8 

die via Kumasi Children’s Home (KCH) 

naar PCC is gekomen, net als Marc Hope, 

die ongeveer 5-6 jaar oud is. 

 

 
         Sue 

 

Beide kinderen hebben een matige 

verstandelijke beperking, tonen 

verschillende aspecten van het autistisch 

spectrum en kunnen niet spreken (maar 

zij laten wel enkele kenmerkende 

geluiden horen), terwijl Sue daarnaast 

ook nog epilepsie heeft.  

Het zijn allebei nogal beweeglijke 

kinderen, het rustig op één plekje zitten 

kennen zij (nog) niet. 

 

In PCC heeft iedereen deze twee jonge 

kinderen in het hart gesloten, zij horen 

er al helemaal bij in PCC. 

 

Nieuw huisje 

 

In de afgelopen maanden is een klein 

nieuw huis gebouwd, geschikt voor het 

semi-zelfstandig wonen van één of twee 

van onze langzamerhand meer 

volwassen wordende jongeren.  

 

Het huis staat naast de woning van Kojo 

Evans en lijkt op het huis van Kofi Asare. 

Het ziet er tijdens de laatste fase van de 

bouw al heel mooi uit! 

 

       Het nieuwe “Kofi Asare” huis in aanbouw 

 

 

https://operationhandinhand.nl/wp-content/uploads/2019-Annual-Report.pdf
https://operationhandinhand.nl/wp-content/uploads/2019-Annual-Report.pdf
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Drone beelden 

 

Eind december heeft een bezoeker op 

doorreis naar Zuid-Afrika met een drone 

heel mooie beelden van PCC gemaakt.  

Op die manier kregen wij een unieke 

overview van PCC, schitterende beelden 

van onze Community van bovenaf. 

 

 

Nieuwe sponsor administrateur 

 

Onlangs heeft Nieske van der Meer, die 

jarenlang de sponsoradministratie en het 

rondsturen van Nieuwsbrieven van PCC – 

Hand in Hand op uitstekende wijze heeft 

verzorgd haar taken overgedragen aan 

Jeannette Klein. 

Jeannette heeft zelf in het verleden 

Ghana ervaring opgedaan en zij en haar 

man zijn al heel lang vrienden van PCC.  

 

Graag maken wij van deze gelegenheid 

gebruik om Nieske zeer hartelijk te 

bedanken voor al haar werkzaamheden 

die zij steeds met veel liefde en grote 

betrokkenheid heeft uitgevoerd en 

tevens om Jeannette welkom aan boord 

te heten en haar veel succes met deze 

belangrijke taak toe te wensen. 

 

Belangrijk voor donateurs  

 

Bij een gift via de bank krijgen wij van 

de banken helaas geen adresgegevens 

meer en dus kunnen wij lang niet altijd 

de ontvangst van uw gift bevestigen. 

Stelt u wel prijs op zo’n bericht, geef dan 

s.v.p. uw naam- en (email-) 

adresgegevens door aan Jeannette Klein.  

(zie haar emailadres hierna). 

Woodcarving 

 

In de afgelopen periode is een nieuwe 

activiteit voor onze jong volwassenen in 

de Beschutte Werkplaats geïntroduceerd, 

nl. woodcarving, het maken van maskers 

of vruchtbaarheidsbeeldjes uit een blok 

hout. Zie de foto van Ayuba onderaan. 

 

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 

Jeannette Klein van onze 

sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl of 

handinhandpcc@gmail.com  

 

Slot 

 

Tot zover deze 20e 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. 

NB: Er is ook een link via Facebook: zie 

PCCHandinHandCommunity.  

 

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 

 

 

 Ayuba aan het woodcarven! 
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