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Nieuwsbrief 18, mei 2019 

 
Lieve allemaal, 

 

Het is weer voorjaar, de zon schijnt in 

Nederland gelukkig weer iets vaker en in 

Ghana – na de hete tijd – gelukkig wat 

minder. Dat lijkt een goed moment voor 

onze halfjaarlijkse Nieuwsbrief, zodat u 

op de hoogte blijft van het wel en wee 

van onze Community en haar bewoners.  

 

Verlies en verdriet 

 

Helaas hebben wij sinds het verschijnen 

van de vorige Nieuwsbrief in november 

2018 opnieuw twee bewoners door 

onverwacht overlijden verloren.  

  Peace 

 

In maart jl. overleed eerst vrij plotseling 

Peace en in diezelfde maand moesten wij 

ook afscheid nemen van Lazarus, na een 

aanhoudende maag-darm stoornis.  

Zowel Peace als Lazarus leden aan 

epilepsie, waren autistisch en 

verstandelijk beperkt. Zij waren jong bij 

hun komst in PCC en hebben hier allebei 

bijna 20 jaar gewoond.  

 

Peace en Lazarus, twee bijzondere 

persoonlijkheden in PCC, waren 

inmiddels stevige kerels geworden, heel 

onwerkelijk dat zij er nu niet meer zijn. 

Mogen zij rusten in vrede. 

Bob Maram 

 

In dezelfde maand maart jl. is ook Bob 

Maram overleden, de Amerikaanse 

echtgenoot van Ineke Bosman, de 

oprichter van PCC. 

Bob Maram 

 

Bob is in Den Haag op 87-jarige leeftijd 

in vrede heengegaan.  

Hij heeft Ineke, na hun huwelijk in 1996, 

ruim 12 jaar lang in Ghana ondersteund, 

met name bij het financieel beheer van 

de Community. Bob was destijds ook lid 

van het bestuur van PCC. 

 

Wij zijn Bob Maram zeer dankbaar voor 

zijn grote betrokkenheid bij en zeer 

persoonlijke bijdrage aan PCC. 

In Ghana en PCC is zijn overlijden op 

passende Ghanese wijze herdacht. 

 

Drie jongeren terug naar familie 

 

Enkele jongeren, die vele jaren in de 

beschutte werkplaats van PCC hebben 

gewerkt en daar veel geleerd hebben, 

zijn in januari jl. in overleg met de 

ouders weer naar hun eigen dorp en 

familie teruggekeerd.  

Het zijn Abigail, Kofi Baidu en Yaw 

Johnson. Zij worden door ons nu op 

afstand verder begeleid en ondersteund 

om een goede nieuwe start te kunnen 

maken. 

 

Plannen 2019 

 

Voor 2019 hebben wij geen grote 

bouwplannen op het programma staan, 

wel een nieuwe boost voor de 

fysiotherapie dankzij de komst van Inge 
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Maters in juli en de start van het PCC 

opleidingsprogramma. 

Ook de zorg voor onze autistische 

bewoners krijgt weer een boost door een 

nieuw bezoek van Sue Hatton, Elisabeth 

Atfield en anderen uit de UK. 

  

Geen grote bouwplannen, wel worden dit 

jaar de wandelpaden van PCC grondig 

gerenoveerd, worden alle gebouwen 

binnen en buiten opnieuw geschilderd 

(daar zijn wij in 2018 al mee begonnen) 

en vervangen wij een aantal oude 

matrassen van caregivers en bewoners 

door stevige nieuwe exemplaren. 

 

Jubilea van 4 PCC Board members 

 

Het jaar 2019 is wel een heel speciaal 

jaar voor de 4 leden van de Board van 

PCC, want voor ieder van ons is het een 

jubileumjaar. Jawel! 

  

Baffo is dit jaar namelijk al 25 jaar (!!!) 

aan PCC verbonden, Joe Emma 20 jaar 

(!!) en Jeannette en ik ieder 10 jaar (!). 

Samuel Baffo 

 

Alle reden dus voor een mooi feestje en 

dat gaan wij later dit jaar ook zeker met 

de hele Community vieren. 

 

Opleidingsprogramma 

 

Een bij ons al lang bestaande wens lijkt 

dit jaar eindelijk in vervulling te gaan: 

het ontwikkelen van een PCC – inwerk– 

en opleidingsprogramma voor 

caregivers.  

 

Nieuwe caregivers kunnen op deze 

manier veel beter worden voorbereid op  

hun werk in PCC en dat is heel 

belangrijk, want er is helaas geen 

opleiding voor caregivers in Ghana, dus 

de meeste nieuwe caregivers beginnen 

zonder enige relevante theoretische ne 

praktische kennis aan hun zware taak. 

 

  Sue Hatton 

 

Onze autisme expert Sue Hatton heeft 

deze stevige klus ter hand genomen en 

wordt daarbij door anderen geholpen.  

De introductie van dit programma zal in 

juli a.s. in PCC plaatsvinden.  

 

Aantal bewoners 

 

Eind 2018 telde PCC 96 bewoners, 

waarvan 78 permanent en 18 jong 

volwassenen, verbonden aan de 

beschutte werkplaats.  

 

Daarnaast zijn er regelmatig ook enkele 

kinderen die in PCC zorg krijgen in de 

vorm van Day Care voor een bepaalde 

periode (één daarvan is Maame Serwaa, 

zie haar verhaal en foto op blz. 3). 

 

Outreach 

 

De goede ontwikkeling van het Outreach 

werk in de vele dorpen van de Nkoranza 

North en South districten gaat gelukkig 

nog steeds voort. 

 

In het dorp Donkro Nkwanta in Nkoranza 

South district hebben wij vorig jaar een 

Day Care centrum geopend voor een 

tiental kinderen met een beperking, allen 

afkomstig uit dat dorp.  

Wij blijven dit centrum intensief 

ondersteunen om te zorgen dat het een 
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blijvend succes wordt, een goed 

voorbeeld voor andere dorpen. 

     Day Care Donkro Nkwanta 

 

Ook andere activiteiten van Outreach 

lopen goed, zoals continue 

publieksvoorlichting over de oorzaken en 

achtergronden van verstandelijke 

beperkingen, ouders kennis laten maken 

met het positieve effect van medicijnen 

tegen epilepsie bij kinderen met die 

ziekte, het ondersteunen van jongeren 

met een beperking om zo zelfstandig 

mogelijk te functioneren, het vormen 

van Parent Support Groups en ook nog 

proberen ervoor te zorgen dat kinderen 

met een beperking naar school toe 

kunnen gaan etc. etc.  

 

Er is nog veel te doen, maar wij zijn al 

heel blij met het succes van dit 

programma sinds de start in 2015. 

 

Day care 

 

Mede door het Outreach werk komen er 

vaker kinderen met een beperking naar 

PCC. die nog wel familie hebben die voor 

hen wil zorgen, maar die ook een 

passende vorm van Day Care nodig 

hebben. 

 

Eén van die kinderen is Maama Serwaa, 

een meisje van ruim 3 jaar. Zij kwam 

vorig jaar zwaar ondervoed via Outreach 

bij ons in Day Care.  

De moeder is welwillend en al ruim ¾ 

jaar helpen wij moeder met advies en 

dochter dagelijks met goede voeding en 

fysiotherapie in PCC. Maame Serwaa 

ontwikkelt zich inmiddels heel goed en 

lacht ons vrolijk tegemoet (zie foto). 

 

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 

Nieske van onze sponsoradministratie: 

sponsors@operationhandinhand.nl of via 

handinhandpcc@gmail.com  

 

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 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 

 

 

  Maame Serwaa 
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