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Nieuwsbrief 23, november 2021 

 
Goede vrienden van PCC–Hand in Hand, 

 

Het jaar 2021 loopt alweer naar het 

einde toe en er is sinds onze laatste 

Nieuwsbrief van april jl. weer van alles 

gebeurd in onze Community.  

Hoog tijd dus voor deze 23e Nieuwsbrief 

zodat jullie na het lezen van de verhalen 

en het bekijken van de foto’s weer goed 

op de hoogte zijn van het wel en wee in 

PCC.  

Dank voor jullie voortdurende aandacht 

en grote betrokkenheid bij het leven van 

onze bewoners hier in Nkoranza. 

 

Corona 

 

Nadat onlangs al onze caregivers vrij 

onverwacht hun eerste vaccinatie tegen 

corona hadden ontvangen (zie Albert’s 

Corner van oktober jl.), werden wij een 

paar weken later nogmaals verrast!  

 

Toen kwam een team van het Ministry of 

Health zowaar naar PCC toe om al onze 

bewoners van 18 jaar en ouder (in totaal 

waren dat er 38 !!) hier ter plekke te 

vaccineren tegen Covid.  

 

 
 

De jongeren hebben het allemaal 

voorbeeldig ondergaan en slechts een 

paar hadden de volgende dag lichte 

post-vaccinatie klachten, maar dat 

duurde gelukkig maar heel kort. 

Wij zijn heel blij met deze toenemende 

bescherming tegen corona-infecties in 

PCC! 

 

Daycare Nkoranza 

 

De Daycare in Nkoranza draait nog geen 

jaar na de start in januari 2021, maar 

het blijkt inmiddels al een groot succes. 

Dagelijks komen er zo’n 20 kinderen 

naar toe, terwijl aanvankelijk op 

ongeveer 15 kinderen was gerekend. 

Gelukkig is het gebouw met voldoende 

ruimte voor een grotere toestroom 

ontworpen. Dit succes tekent de grote 

behoefte aan aanvullende zorg voor 

kinderen met een beperking en de 

ouders en kinderen zijn dan ook heel blij 

met deze mooie voorziening. 

 

Zij zijn zelfs 

extra blij 

doordat wij 

sinds een paar 

maanden –  

dankzij een 

mooie donatie 

–  

de beschikking 

hebben 

gekregen over 

een eigen 

vervoermiddel, 

hier Okada of 

Pragya 

genoemd, 

elders meestal 

bekend als Tuk-

Tuk.  

 

Met deze Okada worden de kinderen ’s 

morgens opgehaald en ’s middags ook 

weer thuis gebracht, wat een service! 

 

Daycare Donkro Nkwanta 

 

Al een paar jaar lang runnen wij in een 

dorpje 15 km. verderop in het Nkoranza 

District, nl. in Donkro Nkwanta, ook een  

bescheiden Daycare. Daar komen 

dagelijks zo’n 8 kinderen naar toe, 

terwijl wij net buiten dat dorp ook 

proberen voor een aantal wat oudere 

jongeren met een beperking een 

farmproject op te zetten. 
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Het gebouw waarin wij destijds met de 

Daycare zijn begonnen is helaas niet 

langer voor ons beschikbaar en daarom 

hebben wij onlangs besloten zelf een 

nieuw Daycare centrum te realiseren.  

 

Wij zijn heel dankbaar dat wij voor die 

bouw ook een royale donatie hebben 

ontvangen. Geweldig om zulke goede 

vrienden en trouwe supporters te 

hebben. 

 

Wij hopen dat het nieuwe gebouw in 

Donkro Nkwanta eind 2021 in gebruik 

kan worden genomen. 

 

Wij zijn heel blij met de ontwikkeling van 

de beide Daycares. Het zijn, zo blijkt 

wel, belangrijke voorzieningen voor de 

lokale gemeenschappen!  

Hiermee zetten wij grote stappen vooruit 

wat betreft betere zorg voor kinderen 

met een beperking buiten de poorten 

van PCC en daar zijn wij best trots op! 

 

 

Theresa overleden 

 

Helaas moesten wij in de afgelopen 

periode ook definitief afscheid nemen 

van één van onze bewoners, nl. van 

Theresa, die na een verblijf van 13 jaar 

in PCC vrij plotseling overleden is.  

 

Theresa was al jarenlang een zeer 

kwetsbaar meisje en genoot op haar 

manier van de zorg in PCC. 

Wij hopen dat zij nu voor altijd in 

eeuwige vrede mag rusten.  

 

Zie voor meer info: 
https://operationhandinhand.nl/?p=7665 

 

 

Twee nieuwe kinderen in PCC 

 

Met grote blijdschap verwelkomen wij 

twee nieuwe bewoners van PCC, twee 

jongentjes van resp. 4 en 3 jaar oud. 

Beiden zijn afkomstig uit Kumasi 

Childrens Home, waar zij allebei al een 

paar jaar verbleven. Zij waren (los van 

elkaar) allebei al op zeer jonge leeftijd 

door hun ouders ergens in Kumasi 

achtergelaten i.v.m. hun verstandelijke 

beperking.  

  Matthew 

 

Wij denken dat zij zich in PCC heel goed 

zullen kunnen ontwikkelen en hebben 

deze jongentjes bij hun aankomst in PCC 

een mooie PCC-naam gegeven. Vanaf nu 

heten zij Matthew en Luke.  

 

Wij hebben hier al twee bewoners die de 

namen John resp. Marc dragen en met 

de komst van Matthew en Luke zijn de 4 

evangeliën uit het Nieuwe Testament nu 

zeer duidelijk in PCC vertegenwoordigd! 

 

Wij zijn heel blij met hun komst en 

wensen Matthew en Luke een heel fijn 

verder leven in PCC toe. 

 

        Luke 

https://operationhandinhand.nl/?p=7665


3 

 

Caregivers Day 2021 

 

Het is een goede gewoonte in PCC om 

éénmaal per jaar een speciale feestdag 

voor de Caregivers te organiseren. 

Daarom vierden wij dit jaar op 19 

oktober alweer voor de 6e keer 

Caregivers Day! 

Zo brengen wij graag onze dank tot 

uitdrukking aan alle caregivers voor hun 

grote inzet en goede zorg gedurende het 

afgelopen jaar, wij doen dat met een dag 

vol sport & spel, een feest met extra 

lekker eten en drinken en last but not 

least een welkom extraatje voor 

iedereen!  

 

Wat de Caregivers betreft mag het wel 

elke dag Caregivers Day zijn, maar alle 

andere dagen van het jaar is het hier 

continue ……. Childrens Day!! 

 

Afscheid en welkom in de beschutte 

werkplaats 

De coronaperiode heeft ook invloed op 

de jongeren uit de werkplaats. Vaak 

verblijven zij door de coronaregels 

langdurig in hun dorp en sommige 

ouders hebben hun kind daarna verder 

thuis gehouden, prima! 

Ook zijn enkele bekenden uit de 

werkplaats onlangs, na een verblijf van 

10 of zelfs 15 jaar, uit PCC vertrokken, 

dat zijn met name Charles en Bridget.  

Wij hebben van beiden op passende 

wijze afscheid genomen en hen alle 

goeds in hun verdere leven toegewenst. 

 

Door deze veranderingen is er nu weer 

plaats voor enkele nieuwe jongeren en 

wij hebben er onlangs dan ook twee 

toegelaten, vooralsnog voor een 

proefperiode van 3 maanden. 

 

De nieuwe jong volwassenen in de 

werkplaats zijn Emmanuel uit Sampa en 

Nelson uit Noord Ghana, maar nu uit 

Nkoranza. Wij hopen dat wij hen veel 

nuttige vaardigheden kunnen aanleren in 

onze beschutte werkplaats. 

 

Experts op bezoek 

 

In september en oktober hadden wij tot 

onze grote vreugde (na de stilstand door 

corona) gelukkig weer diverse experts op 

bezoek! 

Daar bij was bijv. Sue Hatton uit Bristol. 

Zij is al jarenlang onze autisme expert 

en tevens de ontwerper van ons 

trainingsprogramma voor caregivers. 

Een echte en zeer gewaardeerde 

vriendin van PCC! 

 

 

 
  Sue en Solomon 

 

Wij verwelkomden ook Sabine van Erp 

uit Groningen, die met name veel 

deskundigheid heeft op het gebied van 

speltherapie. Zij heeft de Daycare 

programma’s in PCC weer een flinke 

“boost” gegeven en is nog lang niet klaar 

met haar werk, volgend jaar gaat zij 

weer verder en daar kijken wij nu al naar 

uit! 

 

Ook Sofanne Ravensbergen, een oud-

vrijwilliger en jonge arts (toevallig ook 

uit Groningen), was enige weken in PCC 
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om de Board in PCC nog verder te 

ondersteunen. 

 

Samen met enkele anderen zal zij de 

komende jaren de band tussen de 

stichting Hand in Hand in Nederland en 

de Peace of Christ Foundation in Ghana 

sterker en minder kwetsbaar maken. 

Sofanne, je bent van harte welkom in 

deze nieuwe en belangrijke taak! 

 

Jeannette weer in PCC 

 

Na “de zware voorjaarsstorm” (zie de 

Alberts Corner van eind april: 

https://operationhandinhand.nl/?p=7623 ) 

en de grote zorgen die dat zeker ook in 

PCC met zich meebracht, was er alle 

reden voor grote vreugde toen Jeannette 

van Galen onlangs weer in goede 

gezondheid naar PCC kon reizen.  

 

Op 17 september werd zij tijdens een 

emotionele bijeenkomst door iedereen 

uit PCC feestelijk onthaald. Blijdschap en 

tranen gingen die dag hand in hand. 

 

Fundering ligt te wachten 

 

Helaas kon de G8 groep (ook al uit 

Groningen…!) dit jaar door alle corona 

regels, net als in 2020, nog niet naar 

PCC toekomen.  

De fundering voor de door hen te 

bouwen nieuwe en grotere Boys 

Dormitory is dankzij een mooie donatie 

inmiddels al wel klaar en ligt nu tot 2022 

op de komst van Bernard Meier en zijn 

mensen te wachten!  

 

 

      Fundering nieuwe Boys Dormitory 

 

 

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  

 

Ruben geniet van het leven in PCC 

 

Slot 

 

Tot zover deze Nieuwsbrief. U bent nu 

weer helemaal op de hoogte! 

 

U kunt de actuele verhalen over PCC 

blijven volgen via “Alberts Corner” op de 

website (met ong. 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: 

(PCCHandinHandCommunity) en Twitter: 

(PCCHandinHand).  

 

 

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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