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Nieuwsbrief 21, November 2020 

 
Lieve allemaal, 

 

Toen de vorige Nieuwsbrief in april jl. 

verscheen was de corona pandemie nog 

maar net uitgebroken en was nog lang 

niet duidelijk hoe het leven overal ter 

wereld en ook in PCC vervolgens verder 

zou gaan. 

 

Nu, ruim 6 maanden later, kunnen wij 

vaststellen dat het woord “corona” sinds 

begin 2020 niet uit het nieuws is 

geweest en nu zelfs weer in verhevigde 

mate. Vrijwel alle landen ter wereld zijn 

in meerdere of mindere mate getroffen 

door corona, ook Ghana en daardoor 

indirect ook PCC. 

 

Maar gelukkig kunnen wij eind oktober 

2020 wel vaststellen dat tot nu toe 

niemand in PCC besmet is geraakt! 

Gezien de steeds verder teruglopende 

aantallen besmettingen in Ghana wordt 

het steeds minder waarschijnlijk dat dit 

nog alsnog zal gaan gebeuren, een groot 

geluk en een zegen tegelijk! 

 

Graag willen wij jullie graag hartelijk 

bedanken voor de vele tekenen van 

medeleven met PCC in deze spannende 

en onzekere periode. Jullie voortdurende 

betrokkenheid bij PCC heeft ons goed 

gedaan! 

 

Natuurlijk willen wij jullie ook graag 

vertellen wat er sinds april allemaal weer 

in PCC gebeurd is, want er is hier “never 

a dull moment”!  Veel leesplezier. 

 

Bewoners 

 

Door de corona zijn wij dit jaar heel 

voorzichtig geweest met het toelaten van 

nieuwe bewoners uit bijvoorbeeld 

corona-centra als Accra en Kumasi. 

 

Wel hebben wij onlangs een nieuwe 

bewoner in PCC toegelaten, in feite een 

oude bekende, omdat wij haar via ons 

Outreach programma al langer in beeld 

hadden: Linda! 

 

Linda is ongeveer 12 jaar oud, geboren 

met een open ruggetje (spina bifida), 

waardoor haar onderlichaam volledig 

verlamd is. Wij zagen haar in PCC al 

eerder op verzoek van Outreach met 

ernstige wonden aan haar beide benen, 

die gelukkig met goede zorg vanuit onze 

Community en ook dankzij de inzet van 

haar betrokken vader uiteindelijk konden 

helen. De vader is helaas het enige 

familielid, die nog voor Linda wil zorgen..  

 

Daarnaast hebben wij geprobeerd de 

sociale isolatie van Linda in haar dorp te 

doorbreken, maar dat is helaas niet 

gelukt. Het werd haar bijv. niet 

toegestaan om met een rolstoel naar 

school te gaan, de andere ouders hielden 

het helaas vierkant tegen. 

 

Haar hele situatie in ogenschouw 

nemend hebben wij daarom voorgesteld 

haar een plek als vaste bewoner van PCC 

te gunnen. 

Linda is niet verstandelijk beperkt en kon 

ons èn haar vader heel duidelijk maken 

dat zij zeer blij was met ons voorstel! 
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In september is op zijn verzoek Kwame 

Evans uit PCC vertrokken, om elders in 

Nkoranza in een carwash te gaan 

werken. Hij was daar al enige tijd 

parttime actief.  

Kwame verbleef ongeveer 13 jaar in de 

beschutte werkplaats, nadat hij in 2007 

vanuit Wamanafo naar PCC toe was 

gekomen.  

 

        Kwame and Adwoa 
 

Ook Adwoa van de beschutte werkplaats 

is onlangs door haar familie opgehaald. 

Zij vertrekt van PCC omdat zij gaat 

trouwen met Kwame Evans. 

 

Wij wensen hen beiden in hun verdere 

leven alle goeds toe. 

 

Boadu 

 

In september jl. werd één van onze 

oudste bewoners Boadu ernstig ziek door 

dysenterie. Hij weigerde om medicijnen 

en eten in te nemen en ging zienderogen 

achteruit. Ook in het ziekenhuis in 

Techiman ging het aanvankelijk niet 

goed en wij vreesden voor zijn leven. 

Maar gelukkig kon hij uiteindelijk gevoed 

worden d.m.v. een voedingssonde en nu 

knapt hij heel langzaam maar zeker weer 

op. Wij zijn blij dat hij nog bij ons is! 

 

 

Daycare Nkoranza 

 

In de vorige Nieuwsbrief konden wij al 

melden dat een begin was gemaakt met 

de bouw van een Daycare centrum in het 

centrum van Nkoranza, bedoeld voor 

thuiswonende kinderen met een 

verstandelijke of meervoudige 

beperking.  

Inmiddels is het gebouw vrijwel gereed 

en het ziet er prachtig uit, maar de 

ouders en kinderen moeten nog tot 

januari a.s. wachten voor het centrum 

open mag gaan. Tot die tijd blijven alle 

basisscholen en centra zoals deze 

Daycare op last van de overheid gesloten 

i.v.m. corona. 

Het centrum heeft inmiddels ook een 

mooie naam gekregen, namelijk: 

PCC Ananse Daycare Centre. 

 

Hiermee brengen wij onze dank aan de 

Duitse stichting Ananse tot uitdrukking, 

die jaarlijks substantieel steun geeft voor 

het Outreach werk en tevens extra heeft 

bijgedragen aan de bouw van dit 

bijzonder mooie centrum. 

 

 

Nieuwe stafleden Outreach en PCC 

Omdat het Outreach werk nog steeds in 

belang en omvang toeneemt zijn wij heel 

blij dat wij een derde staflid aan het 

Outreach team hebben kunnen 

toevoegen. (zie teamfoto op pag. 4).  

Het is Elijah, die Community Based 

Rehabilitation heeft gestudeerd aan de 

Universiteit van Winneba.  

Wij wensen hem veel succes toe bij het 

uitdagende werk in het District. 

 

Ook hebben wij tot onze vreugde een 

Accounts Officer kunnen benoemen, nl.  

Eric, een welkome versterking voor de 

financiële administratie van PCC.  
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Tweede motor voor Outreach 

 

Omdat het Outreach team is uitgebreid 

zijn wij heel blij dat wij dankzij de steun 

van Ananse / Mano a Mano in Duitsland 

de beschikking hebben gekregen over 

een mooie en sterke tweede motor om 

nog meer activiteiten in het District te 

kunnen ontplooien! Deze motor is 

inmiddels feestelijk in gebruik genomen. 

 

Gevolgen corona voor PCC 

 

Door corona is het dit jaar opvallend stil 

in PCC: er komen helemaal geen 

vrijwilligers, er zijn geen gasten en ook 

geen mensen die onze mooie tassen en 

sieraden in de winkel kopen. Voor PCC is 

dit zeer ongewoon, er zijn altijd wel 

bezoekers en belangstellenden. 

 

Ook de G8 groep uit Groningen, die in 

oktober zou meehelpen met de realisatie 

van een nieuw gebouw voor de ouder 

wordende kinderen van PCC, kon door 

corona helaas niet naar Ghana reizen. 

Jammer voor hen en zeker ook voor ons! 

Wij hopen hen nu in 2021 alsnog te 

kunnen verwelkomen. Het zijn tenslotte 

oude en vertrouwde vrienden van PCC! 

       Deel van het PCC dagprogramma  

 

 

De kinderen van PCC, die gewend waren 

om elke ochtend naar school te gaan 

voor speciaal of gewoon basisonderwijs, 

kunnen al vanaf eind maart 2020 niet 

meer naar school toe gaan als gevolg 

van de corona maatregelen in Ghana en 

dit duurt nog tot januari 2021…..! 

 

Hierdoor is er aardig wat extra druk op 

de dagprogramma’s van PCC ontstaan. 

Aanvankelijk leidde dit tot een zekere 

verschraling van het dagprogramma, 

maar gelukkig hebben wij dit inmiddels 

weer tot het gewenste niveau kunnen 

optillen, tot vreugde van alle kinderen en 

de caregivers. 

 

Een dochter voor Gertrude & Michael 

 

In het begin van dit jaar hebben wij jullie 

verteld over het huwelijk van twee van 

onze caregivers, Gertrude en Michael 

(zie Alberts Corner, januari 2020). 

 

 

Inmiddels is er weer heugelijk nieuws 

want begin oktober werden zij verblijd 

met de geboorte van hun eerste kind, 

een prachtige dochter! 

De ouders zijn (uiteraard!) heel trots en 

wij feliciteren hen van harte met de 

geboorte van deze baby met echte “PCC-

roots”. Wij wensen haar een gelukkig en 

voorspoedig leven toe!  

 

In dit verband is het ook leuk om te 

melden dat Gertrude - na haar 

zwangerschapsverlof - en Vivian - een 

andere caregiver die binnenkort ook 

hoopt te bevallen - de eerste caregivers 

zullen zijn die gaan werken in het nieuwe 

Daycare Centre in Nkoranza!  

Zo start dat centrum begin volgend jaar 

met 2 zeer goede en ervaren krachten! 
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Caregivers Day 2020 

 

Nieuwe tradities kunnen snel ontstaan. 

Zo vierden wij dit jaar in oktober al voor 

de 5e keer Caregivers Day, de speciale 

dag waarop wij jaarlijks onze dank voor 

de inzet en toewijding van de caregivers 

tot uitdrukking brengen. 

Ook dit jaar was het een zeer feestelijke 

en vrolijke dag, zowel voor de 

caregivers, maar ook voor de kinderen, 

bijv. tijdens een sport- en spelochtend 

en een middag met Pool Games. 

 

De caregivers gingen na een vrolijk 

feestje, een heerlijke maaltijd en met 

een extra bonus zeer tevreden slapen en 

werden de volgende dag ongetwijfeld 

allemaal met een brede glimlach weer 

wakker! En in die vrolijke stemming zijn 

zij weer aan de slag gegaan, weer 

uitkijkend naar Caregivers dag 2021! 

 

Nieuw huis in PCC 

Onder leiding van Baffo is in de 

afgelopen periode een heel mooi nieuw 

huis op de compound van PCC 

gerealiseerd, nodig om de groei van onze 

Community te kunnen opvangen. 

Het ligt naast het Jubilee House en is 

inmiddels door mooie muurschilderingen 

geheel in stijl met het Jubilee House 

verbonden. Een aanwinst voor PCC! 

Slot 

 

Tot zover deze 21e Nieuwsbrief. U bent 

nu weer helemaal op de hoogte! 
 

U kunt actuele verhalen over PCC volgen 

via “Alberts Corner” op de website (met 

1 x per maand een nieuw verhaal over 

het wel en wee in Hand in Hand) via: 

www.operationhandinhand.nl. 

 

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 

 

 

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 via 

handinhandpcc@gmail.com 
 
 

   Het PCC Outreach team:   

  Elijah, Gabriel en Emmanuel 
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