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Lieve vrienden,
Ik begin met een hartelijke groet vanuit Engeland, waar ik
momenteel voor twee weekjes op bezoek ben. Heerlijk om wat
uit te rusten van een aantal hele drukke weken...

Onze jongste telg:
Markos. Een goedlachs ventje!

Natuurlijk werden op
Grace Village dag alle cadeautjes
uitgebreid bewonderd.

Grace Village dag
Een jaarlijks terugkerende feestdag: Grace
Village dag! De feestdatum is dit jaar een
aantal dagen verzet, zodat Erik deze dag
ook kon meemaken. Dit keer hebben we
het een beetje anders gedaan. Eerst hebben
we de verjaardag van alle kinderen gevierd,
gezongen en cake gegeten. Natuurlijk
kregen de kinderen allemaal hun cadeautje.
Ze zijn enorm blij met de mooie rugtas met
inhoud! Bedankt aan alle sponsors die
hebben bijgedragen en aan de mensen van
Bridge to Light die het allemaal hebben
ingepakt en opgestuurd. Na het uitdelen
van de cadeautjes gingen de kinderen even
naar huis en konden zij het gekregene nog
even nader bekijken. Ook de kaarten,
brieven en foto’s werden uitgebreid
bestudeerd.

Mijn ouders zijn in Grace Village geweest, samen met Erik
Zijlstra en Karel Coenen. Zij hebben hard gewerkt om mijn
veranda van een hekwerk te voorzien en alles weer eens
opnieuw in de verf te zetten. Ook in de huisjes van de
kinderen is er het nodige werk verzet. Heerlijk dat er elk jaar
opnieuw een aantal mensen komt om te klussen!

Kinderen
Hayelom en John zijn inmiddels met hun
studie verpleegkunde begonnen. Het was
even wennen om nu in het verre Addis
Ababa te wonen en ze missen natuurlijk
hun broertjes en zusjes in Grace Village.
Ook Meuz is vertrokken om engineering te
gaan studeren. Anwar kon en wilde niet
verder met school; hij werkt nu halve dagen
in een garage en doet het goed. Hij moet
wachten tot hij achttien is om zijn rijbewijs
te halen en chauffeur te worden. De andere
kinderen doen het ook prima, ze vinden het
geweldig fijn dat ze nu hele dagen naar
school mogen.
Een aantal weken geleden is de Grace
Village-familie uitgebreid met de kleine
Markos. Dit jonge ventje, een baby nog,
werd door boeren gevonden bij een rivier.
Gelukkig kwam hij al snel bij ons terecht
en het gaat nu prima met hem!

Basisschool De Burcht in Veenendaal
heeft een geweldig geldbedrag ingezameld
om alle bedden van nieuwe matrassen
te voorzien. Dit hebben we inmiddels
gerealiseerd en alle kinderen kunnen dus
weer heerlijk slapen op een dikke matras.
Iedereen weer helemaal blij!
Overig nieuws
We hebben een “eind”evaluatie van de
overheid gehad. Dit gebeurt elke drie jaar,
waarna wij als organisatie onze registratie
mogen vernieuwen. Onder andere de lokale
en regionale overheid kwamen langs om te
zien wat wij de afgelopen jaren hebben
gedaan. Dit wordt vergeleken met het
voorstel dat we voorafgaand aan die drie
jaar hadden ingediend. Iedereen was zeer
tevreden over wat er de afgelopen drie jaar
allemaal is gedaan, dus we kunnen in
januari weer met een gerust hart
herregistreren.

‘s Middags om 2 uur begon de viering van
ons zevenjarig bestaan. Het personeel, de
leraren en leerlingen van Grace school
waren allemaal uitgenodigd. Nou, die
kwamen dus in groten getale: zo’n honderd
man! Het werd een heerlijk ‘chaos’, waarin
we teams maakten die allerlei hollandse
spelen mochten doen. Zaklopen, bliklopen,
kruiwagentje, een knikker op een theelepeltje balanceren, enz. Echt geweldig, want
deze spelletjes waren voor iedereen nieuw
en ze vonden het fantastisch. Al duurde het
even voordat men het competitie-element
doorhad… Tot slot nog een ballonnenspel
gedaan en even bijgekomen met een glaasje
fris, popcorn, snoepjes en fruit. Dit tijdens
een dramaspel dat de leerlingen hadden
voorbereid. Als allerlaatste nog een doorgeefspel en daarna de prijsuitreiking...
Iedereen heeft er geweldig van genoten
en zoals u wel kunt begrijpen lagen we
‘s avonds al heel vroeg in bed: het was best
Het was een bijzonder gezellige drukte in onze versierde zaal! Spelletjes, overhandiging van
een drukke dag! Alle blijde snoetjes
cadeautjes, genieten van traktaties… Een jaarlijks hoogtepunt voor alle kinderen en medewerkers!
maakten de inspanning meer dan waard.

En zo gaan we ons langzaamaan klaarmaken voor het einde van het jaar.
Het zal een drukke tijd worden, met het
maken van jaarverslagen en een nieuw
driejarenplan, het afsluiten en controleren
van de boekhouding en het afronden van
alle sponsorverslagen van onze kinderen.
Verder moet mijn verblijfsvergunning
vernieuwd worden, staan er bestuursvergaderingen gepland en is er dus nog
de herregistratie van Abraham’s Oasis.
We hebben een aantal nieuwe plannen op
stapel staan voor de komende drie jaar,
maar daarover de volgende keer meer.

Om voor te bidden:
• Voor de jongens die naar de universiteit
zijn gegaan
• Voor de kinderen op school, dat ze goed
hun best blijven doen
• Voor de jaarafsluitingen en de herregistratieprocedure

Om voor te danken:
• Voor de gasten die ons elk jaar komen
helpen
• Voor de fijne en geslaagde Grace Village
dag
• Voor de nieuwe matrassen
• Voor een goede evaluatie door de
overheid

Heel hartelijk dank voor uw ondersteuning
over de afgelopen jaren! We hopen dat we
ook het komende jaar weer op u kunnen
rekenen.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Wilt u deze nieuwsbrief voortaan
digitaal ontvangen? Stuur dan een
e-mail met uw n.a.w.-gegevens
naar info@bridgetolight.nl, onder
vermelding van “aanmelding
digitale nieuwsbrief”.

Bridge to Light
Onze secretaris, Marian van Kooten, heeft besloten haar werkzaamheden voor onze
stichting neer te leggen. Wij bedanken haar hartelijk voor alle inspanningen de
DIJHORSHQMDUHQHQYRRUGH¿MQHVDPHQZHUNLQJ2RNYHUZHONRPHQZHYDQKDUWHRQV
nieuwe bestuurslid Hester Klein, die Marians taken overneemt.
Waarschijnlijk kent u de naam Soap for Hope: bijzonder leuke, met de hand gemaakte
zeepcadeautjes waarvan de opbrengst naar de Grace School gaat. Het is nu ook
mogelijk om de activiteiten van Soap for Hope te volgen via hun blog:
Zeepvoorhoop.blogspot.nl.

Acties
In de vorige nieuwsbrief nodigden wij u uit voor de verkoping van De Creahof. Deze
vond plaats op 3 november jl. en was een enorm succes: de opkomst was hoog, de
VIHHUXLWVWHNHQGHQHULVJRHGYHUNRFKW6WLFKWLQJ%ULGJHWR/LJKWPRFKWHHQSUDFKWLJ
bedrag in ontvangst nemen, namelijk € 1.200,-. Wij willen Riet, Cornita en Annemarie
HQDOOHKXOSWURHSHQ RQW]HWWHQGEHGDQNHQYRRUKXQJHZHOGLJHLQLWLDWLHI

