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Nieuwsbrief 24, april 2022 

 
Lieve allemaal, 

 

Het lijkt wel of de wereld om ons heen 

steeds sneller verandert. Hadden wij 

eerst twee jaar lang te maken met een 

ongekende coronapandemie met alle 

bijkomende nadelige effecten, nu die 

pandemie (gelukkig!) eindelijk op zijn 

retour lijkt hebben wij weer te maken 

met een haperende economie in Ghana 

(trouwens, ook wel elders…) met 

ongekende prijsstijgingen.  

Gelukkig gaat het leven in PCC – Hand in 

Hand ook in 2022 “rustig” door en 

genieten onze bewoners nog elke dag 

van de weldadige rust, de goede zorg en 

alle aandacht voor hen in onze 

Community. 

Graag vertellen wij jullie d.m.v. deze 24e 

Nieuwsbrief wat er hier allemaal gebeurd 

is sinds het verschijnen van onze vorige 

Nieuwsbrief van nov. 2021. 

 

Het leven in Ghana en PCC 

 

Corona heeft gelukkig niet veel 

slachtoffers in Ghana gemaakt en 

helemaal niet in PCC.  

Maar sinds begin 2022 hebben wij wel te 

maken met een nieuw en groot 

probleem: de prijzen in Ghana stijgen 

onrustbarend snel, ten dele door het 

beleid van de Ghanese overheid en ten 

dele door de forse stijgingen van prijzen 

voor met name olie / transport en 

voedsel op de wereldmarkt.  

De begroting voor 2022 van PCC is nu 

alweer door de werkelijkheid 

achterhaald, zelfs nog voor het jaar goed 

en wel begonnen is. 

 

Daycare een groot succes! 

 

Begin 2021 openden wij het nieuwe 

Daycare gebouw in Nkoranza, waar 

inmiddels dagelijks zo’n 20 kinderen uit 

Nkoranza en directe omgeving naar toe 

komen, een groot succes dus! 

 

En begin dit jaar hebben wij ook het 

nieuwe gebouw voor Daycare in Donkro 

Nkwanta kunnen openen, dat is in een 

dorp in het District.  

Ook hier is er veel animo bij de ouders 

en gelukkig ook duidelijke steun van de 

Chief van het dorp en zijn elders! Daar 

zijn wij heel blij mee. 

      De prachtige Daycare in Donkro Nkwanta 

 

Een buitengewone Kerst 

 

Het is in Ghana een goede gewoonte om 

tijdens de Kerstdagen niet alleen met je 

eigen familie bezig te zijn, maar ook te 

denken aan mensen die wel wat steun 

kunnen gebruiken, zoals bijv. de 

bewoners van onze Community. 

Tijdens Kerst 2021 werden wij werkelijk 

overspoeld met alle aandacht, niet alleen 

van mensen uit de directe omgeving, 

maar ook van elders in Ghana, o.a. uit 

Kumasi, Accra , Sunyani, Wenchi etc. 

 

De wijze waarop PCC werd bedacht 

tijdens de Kerstdagen 2021 was echt 

overweldigend: diverse malen genoten 

wij allen van een heerlijk buffet, dat door 

mensen helemaal was voorbereid en 

waarvan onze bewoners geweldig 

hebben genoten.  

Ook kregen wij - veel meer dan andere 

jaren – geschenken van diverse groepen 

en individuen in de vorm van veel 

etenswaren, zoals grote zakken rijst en 

suiker, jerrycans met bakolie, dozen met 

blikjes vis en tevens zakken met rollen 

toiletpapier, schoolschriften, waspoeder 

etc. etc.  
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Het voelt allemaal als een steeds grotere 

erkenning van het belang van PCC in de 

Ghanese maatschappij! 

 

Nieuwe bewoner 

 

Sinds 1 januari van dit jaar is M’Afia II 

een nieuwe vaste bewoner van PCC. Zij 

verbleef al langere tijd op tijdelijke basis 

in onze Community, nadat zij een aantal 

jaren geleden door haar familie was 

“gedropt” in Nkoranza.  

 

       M’Afia II 

 

Het voelt niet fijn als ouders op deze 

manier tegen ons zeggen: “hier heb je 

mijn kind, bekijk het maar en veel 

succes ermee…”, maar haar familie kon 

niet meer worden opgespoord en wij 

wilden M’Afia II niet het slachtoffer van 

de situatie laten worden.  

Het is een lieve jonge vrouw met een 

matige verstandelijke beperking. 

 

Bezoek Inge Maters en haar gezin 

 

Al sinds 2015 komt onze fysio expert 

Inge Maters bijna jaarlijks naar PCC toe 

om PCC te ondersteunen met haar grote 

en gewaardeerde fysiotherapeutische 

expertise voor deze doelgroep.  

 

Dit keer kwam zij in januari 2022 voor 

de 3e keer met haar hele gezin naar PCC 

toe, nl. met haar man Frank (die veel 

bijdraagt aan het “Hospitality beleid” van 

PCC) en hun 3 dochters Sofie, Jasmijn en 

Anne. En deze jongedames hebben ons 

ieder op hun eigen manier ook dit jaar 

weer geweldig geholpen. 

 

Inge krijgt, naast allerlei praktische 

vragen over kinderen in PCC, ook steeds 

meer verzoeken om fysiotherapeutische 

hulp voor kinderen die via PCC Outreach 

in beeld gekomen zijn. Het gaat dan 

zowel om behoefte aan expert-adviezen 

over oefentherapie voor kinderen met 

een beperking als over de noodzaak voor 

het beschikbaar stellen van diverse 

hulpmiddelen, zoals rolstoelen, braces en 

orthopedische schoenen.  

 

Dopen 

 

Wat een feest: eindelijk was er in januari 

2022 de gelegenheid om alle 13 

kinderen te laten dopen, die de 

afgelopen jaren als nieuwe bewoners 

naar PCC gekomen waren. 

Door diverse omstandigheden (o.a. 

corona) was het al 5 jaar geleden dat er 

voor het laatst in PCC kinderen gedoopt 

waren, maar dat hebben wij nu in één 

keer ruimschoots goedgemaakt!  

 

Dankzij Father Enoch, de pastor van het 

naastgelegen ziekenhuis, en mede door 

de diverse mooie dooprituelen die de RK 

kerk kent werd het een ontroerende 

middag, die wij en alle andere 

aanwezigen niet snel zullen vergeten.  

 

 

Operatie voor Baffo 

 

2021 was geen goed jaar voor de Board 

van PCC, al geldt hierbij wel: “eind goed, 

al goed”.  

Nadat in april 2021 Jeannette een grote 

operatie moest ondergaan was het in 

november 2021 de beurt aan Baffo, die 

onder het mes moest voor een grote 

prostaatoperatie.  

 

Hij zag er erg tegenop, maar er was 

geen andere oplossing en gelukkig heeft 
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hij de operatie wonderwel goed 

doorstaan.  

Inmiddels kunnen wij zeggen dat hij 

prima hersteld is en wij zijn met hem 

heel dankbaar voor de goede afloop. 

Baffo bij zijn terugkeer in PCC 

 

Jaarverslag PCC 

 

Elk jaar publiceren wij een (Engelstalig) 

Annual Report over het wel en wee van 

PCC in het afgelopen jaar, zo ook over 

2021.  

Je vindt dit jaarverslag op onze website 

of via de link: 

https://operationhandinhand.nl/wp-

content/uploads/2021-Annual-Report.pdf  

 

Jaarverslag PCC Outreach werk 2021 

 

En niet alleen over PCC als geheel, maar 

ook over ons Outreach werk verschijnt 

een jaarverslag. Het is belangrijk werk 

voor de vele kinderen met een beperking 

in een groot gebied rond Nkoranza, werk 

dat nog elk jaar in omvang en betekenis 

toeneemt.  

Zie daarvoor ook onze website of de link: 
https://operationhandinhand.nl/wp-

content/uploads/Annual-Report-2021.pdf   

 

Wil jij ons ook helpen met jouw 

inzet en deskundigheid? 

 

Het werk voor onze stichtingen in Ghana 

en in Nederland vraagt veel inzet van 

vrijwilligers op allerlei gebied, van ICT-

kennis tot PR werk, van fondsenwerving, 

administratie tot sieradenverkoop etc.  

 

Zou jij daar ook graag een bijdrage aan 

willen leveren en/of heb jij bepaalde 

zaken waar jij goed of handig in bent: 

laat het ons s.v.p. weten!! 

 

Ons mailadres is: 

info@operationhandinhand.nl     

Schroom vooral niet om ons een 

berichtje te sturen! 

 

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 Nieuwsbrief. U bent 

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. 

 

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  of 

info@operationhandinhand.nl  
    

Dansende kinderen op een sportdag in PCC 
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