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Nieuwsbrief 22, april 2021 

 
Lieve allemaal, 

 

Voorjaar 2021, het is weer tijd voor een 

nieuwe Nieuwsbrief, want wij willen jullie 

graag weer op de hoogte brengen van de 

meest recente ontwikkelingen in de PCC 

– Hand in Hand Community sinds de 

vorige Nieuwsbrief van november jl. 

 

De belangrijkste algemene verandering 

sinds de vorige Nieuwsbrief is dat Ghana 

en PCC na het coronajaar 2020 

langzaam maar zeker weer terugkeren 

naar het “normale” leven van voor 

corona. 

 

Daarnaast zijn er ook heel mooie nieuwe 

ontwikkelingen in PCC en Outreach te 

melden, bijvoorbeeld de opening van de 

Daycare in Nkoranza. 

 

Nieuwe bewoner 

 

Al een jaar of 3 verblijft Maame Serwaa 

elke dag in PCC, waar wij haar voor het 

eerst in 2017 zagen met achterblijvende 

groei en ondervoeding. 

Sinds oktober 2017 ontvangt zij dagzorg 

in PCC en omdat zij wel vorderingen 

maakt, maar nog lange tijd onze zorg 

nodig zal hebben, hebben wij haar nu 

formeel als bewoner van PCC 

geaccepteerd. 

 

Zie voor meer informatie over Maame 

Serwaa, die liefkozend ook wel Aketè (= 

de kleine) wordt genoemd, de Alberts 

Corner van maart jl.: 

https://operationhandinhand.nl/?p=7379 

 

Corona in Ghana en de gevolgen 

voor PCC 

 

In februari 2021 was er in Ghana sprake 

van een lichte stijging van het aantal 

nieuwe corona infecties, maar over het 

algemeen kan gezegd worden dat het 

coronavirus in Ghana, net als in veel 

andere landen rond de evenaar, niet zo 

heftig toeslaat als bijv. in Europa of 

Noord- en Zuid-Amerika.  

 

Sinds januari zijn alle scholen in Ghana 

weer open en daardoor kon ook het 

normale dagprogramma van PCC weer 

opgepakt worden. 

 

Nieuw in de Workshop 

 

 

Sinds januari jl. heeft de jong volwassen 

Michael Appiah uit Wenchi zich bij de 

andere actieve en leergierige jongeren in 

de beschutte werkplaats gevoegd.  

 

Hij doet het gelukkig heel goed en is blij 

met zijn nieuwe plek in PCC.  

Wij hopen hem de komende jaren de 

nodige vaardigheden bij te brengen, 

zodat hij daarna weer naar zijn familie 

kan terugkeren en  een zinvolle invulling 

aan zijn verdere leven kan geven.  

https://operationhandinhand.nl/?p=7379
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PCC Ananse Daycare Nkoranza 

 

Eindelijk is het dan zover: de nieuwe 

Daycare in Nkoranza is in januari jl. van 

start gegaan, helaas werd dat door 

corona een poosje vertraagd.  

Die start was een feestelijke gebeurtenis 

en wij zagen dan ook veel trotse ouders 

en medewerkers van PCC en Outreach, 

die allen terecht heel blij zijn met de 

mogelijkheden van deze belangrijke 

voorziening in het midden van Nkoranza.  

 

Het is nu voor veel bewoners van 

Nkoranza veel duidelijker geworden wat 

PCC is en wat PCC allemaal doet voor de 

samenleving. Veel mensen benaderen 

ons dan ook met vragen en iedereen is 

vol lof over het opvallend mooie gebouw! 

Inmiddels komen er elke dag al meer 

dan 15 (!) kinderen naar deze Daycare. 

 

Outreach algemeen 

 

Naast de Daycare gaat ook al het andere 

werk van Outreach overal in het District 

verder en gaan er zelfs weer nieuwe 

activiteiten van start. 

 

Zo zijn wij in Donkro Nkwanta (een dorp 

in het Nkoranza South District waar wij 

al een wat kleinere Daycare runnen) 

begonnen met een Farming Project voor 

een aantal jong volwassenen met een 

beperking uit dat dorp en de directe 

omgeving. 

Op deze manier proberen wij hen onder 

leiding van enkele betrokken mensen uit 

het dorp een goede dagbesteding aan te 

bieden en kunnen zij tegelijkertijd enig 

inkomen genereren en bijdragen aan de 

lokale voedselvoorziening. 

Bezoek van onze fysio-expert Inge 

Maters  

 

In januari is Inge Maters voor de 5e keer 

in 6 jaar naar PCC gekomen. Haar 

bezoek is niet alleen belangrijk voor de 

kwaliteit van de fysiotherapie, maar ook 

voor het verzorgen van goede 

orthopedische schoenen en de juiste 

rolstoelen (inclusief het noodzakelijke 

onderhoud), voor onze bewoners. 

Daarnaast profiteren ook kinderen met 

een fysieke beperking die via Outreach 

en Daycare in beeld gekomen zijn van 

haar deskundigheid. 

 

 
 

Bezoeken van Inge gaan nooit 

onopgemerkt voorbij, er gebeurt dan 

altijd van alles in PCC, van lessen aan 

caregivers tot en met nieuwe activiteiten 

in onze kleine maar o zo handige 

werkplaats voor rolstoelen, braces en 

schoenen. Wij kijken alweer uit naar het 

volgende bezoek van Inge, eind 2021. 

 

Training caregivers 

 

Regelmatig nemen nieuwe personen de 

plaats in van net vertrokken caregivers 

en daarom blijft het continue begeleiden 

en in-service trainen van nieuwe 

caregivers een belangrijk aandachtspunt.  

In 2019 en 2020 zijn de eerste twee 

modules van het trainingsprogramma 

opgesteld en in gebruik genomen, met 

name voor de eerste 6 maanden van 

werk als caregiver in PCC. 

 

En begin 2021 heeft onze speciale expert 

voor autisme en trainingen Sue Hatton, 

in overleg met ons, de 3e module van dit 

programma, die vooral gericht is op de 

vorming van caregivers tijdens hun 

eerste twee werkjaren in PCC, afgerond.  
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Het is een welkome aanvulling op ons 

trainingsaanbod ter verhoging van de 

kwaliteit van zorg in PCC! 

 
Kinderrolstoelen gezocht!! 
 

Wij hebben een aardige voorraad 

“gewone” rolstoelen, maar helaas te 

weinig speciale kinderrolstoelen, met 

name die met een kantelonderstel.  

 

Dus mocht je zo’n rolstoel “over” hebben 

of iemand kennen die hem niet meer 

gebruikt, laat het ons dan s.v.p. weten, 

wij zijn zeer geïnteresseerd! Mail naar: 

handinhandcommunity@gmail.com  

 

Ziekte / operatie Jeannette 

 

Op 14 april jl. is onze Education Director 

Jeannette van Galen in Nederland 

geopereerd aan een tumor in haar buik.  

 

Wij zijn heel blij en dankbaar dat de 

operatie goed verlopen is en dat 

Jeannette voorspoedig lijkt te herstellen 

van deze zware ingreep. 

 

ICT deskundigheid gezocht!! 
 

De website van PCC is in het verleden in 

belangrijke mate “gebouwd” door Douwe 

Akkersma, later is daar het nieuwe 

ontwerp van de huidige website in 

WordPress door Elianne Breet “bovenop” 

gezet. Wij zijn er nog steeds heel blij 

mee en velen maken dagelijks gebruik 

van onze website! 

 

Echter, Douwe heeft onlangs 

aangegeven na 15 jaar te willen stoppen 

met zijn werkzaamheden voor onze 

website en daarom zijn wij nu op zoek 

naar iemand die ons daarbij kan helpen!  

 

Volgens Douwe is wel enige kennis op 

het niveau van systeembeheer van 

belang.  

Heb jij die kennis en vaardigheid en wil 

je ons graag helpen, laat het ons dan 

s.v.p. weten via: 

handinhandcommunity@gmail.com 

 

Terug van weggeweest: geen stroom 

 

Gedurende (tenminste) een half jaar zal 

er i.v.m. werkzaamheden minder stroom 

via het Ghanese elektriciteitsnetwerk 

beschikbaar zijn. Daardoor zijn wij weer 

vaker aangewezen op onze eigen 

generator en dus was de schrik groot 

toen daar onlangs een verbinding 

doorbrandde.  

 

     

Daar zat het probleem! 

 

Gelukkig kon dit probleem binnen een 

paar dagen, via contacten over 5.000 

km. en met inbreng uit Europa (Paul 

Lamberts), Accra (Sammy Kudasu) en 

PCC (Obeng), definitief opgelost worden!  

 

The best of two worlds! 

mailto:handinhandcommunity@gmail.com
mailto:handinhandcommunity@gmail.com
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Foto’s en verhalen bewoners PCC 

Onlangs hebben wij van alle bewoners 

van PCC mooie recente foto’s op de 

website geplaatst, dus als u benieuwd 

bent hoe de door u gesteunde kinderen 

er anno 2021 uitzien: zie de foto’s bij de 

verhalen van de verschillende bewoners! 

     Benjamin - 1 van de 100 nieuwe foto’s 

 

De verhalen willen wij ook graag up-to-

date maken, maar die klus vraagt bij 

100 bewoners nog wat meer tijd…..  

Wij vragen daarvoor uw begrip. 

 

Uw nieuwe emailadres doorgeven! 

Soms veranderen mensen van 

emailadres. Geen probleem….. maar  

vergeet dan s.v.p. niet om uw nieuwe 

emailadres aan ons door te geven, 

anders kunnen wij u niet meer bereiken 

en dat zou jammer zijn!  

     Blessing – ook 1 van de 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        En kijk, Gabriel heeft een bril! 

 

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 verkrijgen via Jeannette 

Klein van onze sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl of 

handinhandpcc@gmail.com  

 

Tot Slot 

 

Tot zover deze 22e Nieuwsbrief. U bent 

weer helemaal op de hoogte! 

 

U kunt de actuele verhalen over PCC 

blijven volgen via “Alberts Corner” op de 

website (met ongeveer 1 x per maand 

een nieuw verhaal over het leven in 

Hand in Hand) 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 

mailto:sponsors@operationhandinhand.nl
mailto:handinhandpcc@gmail.com
http://www.operationhandinhand.nl/

