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Nieuwsbrief 25, december 2022 

 
Lieve allemaal, 

 

Primeur: Kerstgroeten en 

Nieuwsbrief gecombineerd! 

 

Het is zowaar alweer december, het jaar 

is bijna voorbij en de Kerstdagen en Oud 

& Nieuw staan al voor de deur. 

 

        Kerstviering 2021 

 

Het jaar 2022 was zonder enige twijfel 

een bewogen jaar, met een vreselijke 

oorlog in Oekraïne en mede daardoor 

overal ongekende prijsstijgingen en forse 

inflatie. Tevens zien wij toenemende 

voedseltekorten en veel politieke onrust, 

de Vrede van de Kerstnacht is helaas 

nog ver te zoeken.  

 

Ook PCC beleefde dit jaar diverse ups en 

downs maar ondanks droeve 

gebeurtenissen is er gelukkig nog heel 

veel reden tot grote dankbaarheid.  

In die onrustige wereld om ons heen 

voelt de rust van PCC heel weldadig aan. 

 

Wij danken u allen voor uw niet 

aflatende steun en grote betrokkenheid 

bij het wel en wee van onze Community 

gedurende dit jaar en wensen u, namens 

de Board van PCC en het bestuur van de 

stichting Hand in Hand, heel gelukkige 

en vredige Kerstdagen toe en alle goeds 

voor het jaar 2023.  

 

Via deze Nieuwsbrief, de 25e , dus een 

jubileumeditie, brengen wij u graag op 

de hoogte van de belangrijkste 

ontwikkelingen in en rond PCC in de 

afgelopen 6 maanden. Wij hopen dat u 

deze Nieuwsbrief met veel interesse zult 

lezen. 

 

Economie Ghana en gevolgen voor 

PCC 

 

De Ghanese economie is in de afgelopen 

periode in een neerwaartse spiraal 

terechtgekomen. De Cedi heeft sinds 

medio 2022 meer dan 50% (!) van zijn 

waarde verloren en alle prijzen stijgen in 

recordtempo. Benzine is bijv. al 2,5 x 

duurder dan in januari. 

 

Het valt te begrijpen dat deze ongekende 

prijsstijgingen ook onze PCC – Hand in 

Hand Community niet onberoerd laten, 

elke maand nemen de kosten in een 

onrustbarend tempo toe!  

Wij hopen dat de Ghanese regering, 

gesteund door het IMF, de situatie ten 

goede kan keren, de gehele bevolking 

van Ghana lijdt onder deze situatie. 

 

Een bijna logische consequentie van het 

bovenstaande is het volgende verzoek: 

 

Financiële bijdrage van sponsoren 

 

Al zo’n 20 jaar (!) lang zijn de bedragen 

die wij vragen voor de sponsoring van de 

zorg voor onze bewoners niet verhoogd. 

Het was al die tijd 1 x € 75 of 3 x € 25 

per maand. 

Inmiddels is wel duidelijk dat wij hier 

niet meer mee “rond” kunnen komen en 

dat zal jullie, na zo lange tijd, vast niet 

verbazen. Dit komt allereerst door de 

toenemende kosten van al het werk van 

PCC, inclusief het Outreach programma 

en tevens door de hoge inflatie in Ghana. 

 

Daarom willen wij alle sponsoren 

verzoeken om te overwegen of het voor 

u mogelijk is om uw sponsorbijdrage te 

verhogen van € 75 naar € 100  

c.q. van  

€ 25 naar € 30 of € 35 per maand. 
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Wij begrijpen uiteraard heel goed dat het 

niet voor al onze sponsoren mogelijk zal 

zijn om hun sponsorbijdrage te 

verhogen, het zijn tenslotte dure en 

onzekere tijden. Wij hopen wel op veel 

positieve reacties op dit verzoek.  

Aan u de beslissing! 

 

Hek ziekenhuis 

 

Plotseling was PCC “de weg kwijt”, want 

het ziekenhuis plaatste een hek op de 

enige toegangsweg naar onze 

Community toe.  

 

Gelukkig was de G8 groep uit Groningen 

net op tijd in PCC aanwezig om ons uit 

de brand en weer op weg te helpen, 

dankzij de constructie van een nieuwe 

brug over een weg waar geen 

vervoermiddel meer langs kon. Zo 

hebben wij de weg weer teruggevonden! 

 

Zie voor meer informatie en foto’s: 

https://operationhandinhand.nl/pcc-is-

de-weg-helemaal-kwijt/  

 

Overlijden 

 

Helaas werd onze Community onlangs 

opgeschrikt door het kort na elkaar en 

onverwachte overlijden van 3 van onze 

bewoners (Zie de foto’s op pagina 5). 

 

Dat waren allereerst Bernice en 

Wumpini. Beiden waren jarenlang 

geliefde bewoners van PCC, Bernice 

gedurende 13 jaar en Wumpini zelfs 20 

jaar.  

 

En nauwelijks 2 weken later overleed 

ook nog Kojo Joseph (“Kojo Runaway”). 

Hij verbleef al 14 jaar in onze 

Community en leefde hier vooral in zijn 

eigen wereld. 

Wij zijn erg getroffen door dit grote 

verlies in zo korte tijd, maar hopen en 

geloven dat zij alle drie nu eeuwige rust 

hebben gevonden bij hun Hemelse 

Vader.  

 

Zie voor een uitgebreider In Memoriam: 

https://operationhandinhand.nl/een-

trieste-week-voor-onze-community/  

en 

https://operationhandinhand.nl/kojo-

joseph-is-niet-meer/  

 

En op het moment dat ik dit schrijf (= 

eind november) maken wij ons ook erg 

veel zorgen over de kritische situatie van 

Amma Lekma, die een ernstige 

aandoening aan haar rechterarm heeft 

en in mindere mate ook aan de andere 

armen en benen.  

Dat komt bovenop haar al bestaande 

ernstige hersenbeschadiging. 

Het zijn droeve tijden voor PCC – Hand 

in Hand. 

 

Nieuwe bewoner 

 

Gelukkig mochten wij enkele maanden 

geleden ook een nieuwe bewoner 

verwelkomen, de ongeveer 6-jarige 

Samson, die door onbekenden in Wenchi 

was achtergelaten en via Social Welfare 

bij ons terechtkwam.  

 

Samson begon met veel te eten, is daar 

een poosje mee gestopt, maar gelukkig 

doet hij het nu weer prima. Wij 

verwachten veel van hem, hij heeft niet 

voor niets zo’n mooie naam gekregen. 

 

 

https://operationhandinhand.nl/pcc-is-de-weg-helemaal-kwijt/
https://operationhandinhand.nl/pcc-is-de-weg-helemaal-kwijt/
https://operationhandinhand.nl/een-trieste-week-voor-onze-community/
https://operationhandinhand.nl/een-trieste-week-voor-onze-community/
https://operationhandinhand.nl/kojo-joseph-is-niet-meer/
https://operationhandinhand.nl/kojo-joseph-is-niet-meer/
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Ongeval en ziekte 

 

De bij velen van u bekende Stephen 

gleed op een regenachtige avond op een 

gladde vloer plotseling uit en brak zo zijn 

bovenbeen. In het ziekenhuis vond de 

chirurg een operatie, gezien de kwaliteit 

van zijn botten, niet verstandig en 

daarom werd hij met tractie behandeld. 

Inmiddels is hij gelukkig weer gezond en 

wel thuis. 

Bijna altijd zijn er wel een paar van onze 

bewoners in meerdere of minder mate 

ziek, door malaria enz., en dat zal ook 

wel altijd zo blijven. 

In de afgelopen periode waren behalve 

de overleden Bernice, Wumpini en Kojo 

Joseph ook Amma Lekma, Yaw Balloon 

en William of Orange behoorlijk ziek.  

Met de laatste twee gaat het gelukkig nu 

beter. 

 

Bouw Dormitory, hulp G8 

 

Wij noemden de komst van de G8 

hiervoor al i.v.m. de bouw van een 

nieuwe brug, maar de echte reden van 

hun komst was het helpen bij de bouw 

van een nieuwe slaapzaal, de Dormitory, 

voor grotere jongens vlakbij de 

beschutte werkplaats.  

 

Het gebouw zal naar verwachting eind 

2022 helemaal klaar zijn en het belooft 

een prachtig gebouw te worden! 

 

Outreach en Officiële opening PCC 

Ananse Daycare Centre Nkoranza 

 

Al sinds begin 2021 is het PCC Ananse 

Daycare Centre in Nkoranza in gebruik, 

maar dat prachtige centrum was – door 

corona perikelen – nog nooit officieel 

geopend. 

 

Dat (kleine) probleem is nu opgelost, 

want op 21 oktober jl. heeft één van de 

Chiefs uit Nkoranza het gebouw tijdens 

een feestelijke en goedbezochte 

plechtigheid d.m.v. het doorknippen van 

een lint en na diverse meeslepende 

toespraken officieel geopend.  

 

Wij hebben deze gelegenheid uiteraard 

aangegrepen om met veel PR aandacht 

te vragen voor goede zorg voor kinderen 

met een beperking. 

 

De Daycare Centres blijken een zeer 

waardevolle aanvulling op het PCC 

zorgaanbod en wij hopen in de komende 

1 a 2 jaar nog 2 van dergelijke centra te 

kunnen starten in de districten rondom 

Nkoranza.  

 

Bezoeken van experts 

 

Wij prijzen ons gelukkig dat in oktober 

diverse experts ons weer kwamen 

ondersteunen. Dat was allereerst onze 

autisme-expert en de ontwikkelaar van 

het belangrijke trainingsprogramma voor 

caregivers Sue Hatton met haar 2 

vriendinnen Carmel en Deborah.  
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Daarna kwamen Inge Maters en haar 

collega Ingrid als fysiotherapie-experts 

en tenslotte kwam ook Greetje als zeer 

gewaardeerde hulp in de beschutte 

werkplaats, samen met haar man Arie. 

 

En laten wij de bouwexperts van de G8 

groep uit Groningen o.l.v. Bernard Meier 

natuurlijk niet vergeten!  

 

PCC voelt zich rijk gezegend met zulke 

betrokken vrienden als deskundigen! 

 

Fysiotherapie uit HFH Techiman  

 

De afgelopen 7 jaar is door de jaarlijkse 

bezoeken van onze fysio-expert Inge 

Maters een forse kwaliteitsverbetering 

bereikt bij de fysiotherapie voor onze 

bewoners en voor kinderen uit het 

Outreach programma. Een (begrijpelijk) 

knelpuntje was natuurlijk wel dat Inge 

slechts een aantal weken per jaar in PCC 

aanwezig was, terwijl nieuwe hulpvragen 

op het gebied van fysiotherapie het hele 

jaar door naar voren komen. 

 

Wij zijn daarom heel blij dat wij nu een 

volgende stap hebben kunnen maken.  

 

 

In juni 2022 hebben wij nl. met twee 

fysiotherapeuten uit het HFH Hospital in 

Techiman de afspraak gemaakt dat zij 1 

maal per 2 weken naar PCC toekomen 

om fysiotherapeutische hulp te bieden, 

met name voor kinderen die via 

Outreach in beeld gekomen zijn. De 

eerste evaluatie in oktober, samen met 

Inge Maters, is heel positief verlopen. 

 

Weer vrijwilligers in PCC 

 

Het heeft door corona even geduurd, 

maar eindelijk was het dan weer zover: 

wij mochten in augustus en september 

(eindelijk) weer 2 vrijwilligers 

verwelkomen, één uit Ghana (dat was de 

eerste vrijwilliger ooit uit Ghana!!) en 

één uit Nederland! 

 

Als vanouds stonden de kinderen te 

dringen om van één van hen “special 

attention” te krijgen! 

 

Wij hopen van harte dat weer meer 

vrijwilligers zich komen melden. Wij zijn 

heel blij met hen en omgekeerd blijkt 

voor vrijwel alle vrijwilligers een periode 

werkzaam zijn in PCC een onvergetelijke 

ervaring, een les voor het leven te zijn! 

 

Sponsoring 

 

Er zijn nog steeds kinderen voor wie wij 

sponsoring kunnen gebruiken. Zie 

daarvoor onze website. 

Meer info kunt u ook verkrijgen via 

Jeannette Klein via 
penningmeester@operationhandinhand.nl  

 

Slot 

 

Tot zover deze jubileum Nieuwsbrief. U 

bent weer helemaal op de hoogte! 

 

U kunt de actuele verhalen over PCC 

blijven volgen via “Alberts Corner” op de 

website (met 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   

mailto:penningmeester@operationhandinhand.nl
http://www.operationhandinhand.nl/
mailto:handinhandcommunity@gmail.com
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IN MEMORIAM 
 

 

 

    
 

     Bernice  

   

  

 

 

 

 

       

      

   

 

 

 

 

 

 

  

   

     Kojo Joseph 
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