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Lieve vrienden,

Even voorstellen: kleine Yakob!

Eindelijk is het zover:
een nieuwe transformator.

Een paar keer per week bezochten we het
lokale elektriciteitsbedrijf, een aantal keer
zijn we naar Mekelle geweest om naar het
regionale kantoor te gaan en zelfs de
president heeft zich ermee bemoeid…
Telkens werd ons verteld dat er geen
transformators beschikbaar waren.
Uiteindelijk zijn we maar naar het hoofdkantoor in Addis Ababa gegaan, waar ze
nooit van ons probleem gehoord hadden
en waar de oplossing voorhanden bleek.
Vervolgens nog wat heen en weer gerend
om de juiste goedkeuringen te krijgen en
uiteindelijk hebben we nu – na 120 dagen
wachten – dan echt een nieuwe transformator. Het gejuich van de kinderen toen
eindelijk het licht aanging was oorverdovend!
Onze nieuwe transformator heeft een
hogere capaciteit dan de oude en daar
hebben we inmiddels al dankbaar gebruik
van gemaakt.
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We hebben een moeilijke regentijd gehad. Er was regen genoeg (de
regen ging zelfs tot half oktober door), maar het grootste probleem was het ontbreken van elektriciteit. Onze transformator is
– zoals u in de vorige nieuwsbrief al kon lezen - kapotgegaan en
bleek niet meer te repareren. Niet eenvoudig om onder het luid
gebrom van een klein generatortje een kantoor draaiende te
houden. We moesten injera en brood op houtgestookte oventjes
bakken, terwijl het hout nat was van de regen. En water pompen
met alleen de hulp van de generator.

Alle huisjes zijn nu overgegaan van koken
op petroleum naar elektrisch koken, wat
een stuk gezonder is. Iedereen is natuurlijk
reuze blij met deze enorme vooruitgang!

Dit houdt voor ons in dat onze inkomsten
moeten worden verdubbeld... De komende
tijd moeten we dus plannen maken om dit
te kunnen realiseren.

Kinderen
In de regentijd kregen we wederom een
nieuwe baby: Yakob, een jongetje dat te
vondeling was gelegd. Hij was waarschijnlijk nog geen maand oud toen hij bij ons
kwam en heeft inmiddels ieders hart
veroverd.

Een andere nieuwe regel: er mogen niet
meer dan acht kinderen in een huisje
wonen. Daarom hebben we een nieuw
huisje in gebruik genomen en beschikken
we dus over zes huisjes met acht à negen
kinderen. Dankzij een gift uit Amerika
hebben we het nieuwe huisje kunnen
opknappen. Ook willen we, vooruitlopend
op de regelgeving, bekijken of we meer
‘badkamers’ en toiletten kunnen maken en
een nieuw waterafvoersysteem dat onze
beerputten wat minder belast.

Onlangs kregen we inspectie van de
overheid. Weliswaar met goed resultaat
(een score van 73%), maar we ontvingen
van de inspecteurs de nieuwe regelgeving
voor kindertehuizen. Hierin is vastgelegd
hoeveel budget we per kind beschikbaar
moeten hebben en hier moeten we – hoewel we de eisen niet reëel vinden - natuurlijk aan gaan voldoen.

Verder werden we gedwongen stapelbedden te gebruiken. Gelukkig nam in die
week een Nederlands bedrijf contact met
ons op, dat ons wilde helpen.

Klaar voor een nieuwe dag op de kleuterschool: Rahel, Liya, Daniël, Kaleb, Deborah, Yoseph, Tamrat en Barnabas.

Zij gaan ons een container met onder
andere stapelbedden sturen. Daar waren
we wel even stil van!
Voor ons kinderwerk is een nieuwe
coördinator in dienst gekomen, zijn naam
is Daniël. Hij is zelf in een kinderhuis
opgegroeid en heeft een goede universitaire opleiding kunnen volgen.
Inmiddels is ook de school weer begonnen,
we hebben de klassen vergroot van 14 naar
16 studenten en het komende jaar hopen
we er nog een extra lokaal bij te bouwen.
Het is geweldig om te zien dat de kinderen
met zoveel plezier naar school gaan. Een
groot aantal kinderen kan zich ook al
aardig redden met gebarentaal, wat de
integratie van de dove leerlingen goed
bevordert.

Vanuit Amerika ontvingen we een prachtige gift speciaal voor de school, waardoor
we voor het komende jaar nu echt voldoende financiën hebben. Een zorg minder!
Schapen
Het vetmesten van de schapen ging heel
erg goed. Maar... toen we zover waren om
de schapen te verkopen ging onze koper
failliet. We konden geen andere handelaren warm maken, dus zijn we de beestjes
momenteel individueel aan het verkopen.
En verder...
Mijn vader is de afgelopen weken in
Ethiopië geweest en heeft heel wat werk
kunnen verzetten. Er blijven tenslotte
altijd klusjes die gedaan moeten worden.
Wanneer u dit leest heb ik een kort
bezoekje aan Nederland achter de rug,

waar ik met de bestuursleden van Bridge to
Light gesproken heb over de verschillende
ontwikkelingen binnen Grace Village en
over waar we qua beleid de komende jaren
naartoe willen. In de komende nieuwsbrieven kunt u hier meer over lezen!
Een hartelijke groet,
Karin van den Bosch
Om voor te bidden:
* Voor meer financiën om aan de nieuwe
overheidseisen te kunnen voldoen
* Voor de kinderen
* Voor de school
Om voor te danken:
* Voor voldoende regen
* Voor de nieuwe transformator
* Voor alle gulle gevers
* Voor de komst van kleine Yakob

Een kijkje in klas 1
(boven) en klas 2
(beneden).

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Heeft u onze vernieuwde website
al bewonderd? Hierop is heel veel
informatie over onze stichting en
over Grace Village te vinden.
Maar ook prachtige foto’s!
www.bridgetolight.nl

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
Twee kinderen zoeken een sponsor
Wilt u persoonlijk betrokken zijn bij een kind uit
Grace Village? Voor twee kinderen is momenteel nog geen sponsor gevonden. Voor een
bedrag van (minimaal) € 27,50 per maand
draagt u substantieel bij aan het levensonderhoud van één van deze kinderen. Neem
contact op via info@bridgetolight.nl voor meer
informatie.
Vrijwilligers gezocht!
Draagt u Grace Village een warm hart toe? Wilt
u wat van uw tijd investeren in het werk van
Karin van den Bosch en Stichting Bridge to
Light? En bent u woonachtig in de omgeving
van Veenendaal?

Stichting Bridge to Light draait op enthousiaste
vrijwilligers, die veel voldoening halen uit hun
ondersteuning. Vanwege een aantal wijzigingen
in de samenstelling van ons team zijn wij op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Of u nou vooral
praktisch bent ingesteld, sterk bent op
organisatorisch of fondsenwervend gebied of
juist over een groot netwerk beschikt en
daardoor onze ambassadeur kunt zijn: uw hulp
en ideeën zijn meer dan welkom!
Neem gerust contact met ons op als u meer
informatie wilt over de verschillende mogelijkheden: info@bridgetolight.nl
Vrijwilligerswerk: tijd en inzet geven, dankbaarheid en voldoening ontvangen!

www.facebook.com/bridgetolight

@StBridgeToLight

