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Lieve vrienden, 

December en januari zijn altijd drukke maanden en iedere 

drie jaar is het nog een beetje drukker dan normaal. 

Jaarverslagen maken en versturen, controle van de boekhou-

ding, vergaderingen… Iedere drie jaar moeten we onze 

vergunning vernieuwen, wat betekent dat we drie jaarrap-

portages moeten maken en een plan voor de komende drie 

jaar. Dit wordt ingeleverd bij de overheid in Addis Ababa, 

die – na goedkeuring - een nieuwe vergunning geeft.

Het gaat goed met de 

kinderen

 Drukke tijd met 

jaarverslagen etc.

   Opnieuw uitbreiding:       

  welkom baby 

        Johanna!

Tsega is terug!
Vier op een rij: v.l.n.r. Haben, 

Deborah, Daniel en Bethlehem 

Inmiddels zijn we op het punt beland dat de 

boekhouding is gecontroleerd en we op de 

rapportage daarvan wachten. De rest van de 

hele papierwinkel ligt klaar. Nog twee 

vergaderingen en dan kunnen we alles 

inleveren in Addis Ababa. We verwachten 

geen obstakels, want voorzover wij het 

kunnen beoordelen hebben we aan alle 

voorwaarden voldaan. We zijn er dan ook 

klaar voor om met ons nieuwe driejaren-

plan te werken! 

Grace Village dag

We hebben net een bezoek gehad van 

Caroline van Schuppen (die alle sponsorcon-

tacten onderhoudt voor Bridge to Light) en 

Tanja Hendriksen (die in Nederland scholen 

bezoekt om van Grace Village te vertellen). 

Het was erg gezellig en de kinderen vonden 

het geweldig.

Met de kinderen gaat het goed. Ook de 

drieling ontwikkelt zich goed: we hopen op 

korte termijn met Tigiste naar Addis Ababa 

te gaan om haar stoma te laten verwijderen. 

Tabitha gaat ook mee om haar bloed te 

laten nakijken.  

In een van mijn vorige nieuwsbrieven heb ik 

geschreven dat Martha en Tsega bij ons weg 

zijn gegaan. We waren ongerust, vooral over 

Tsega omdat zij naar het middenoosten 

wilde om daar te werken. We zijn dan ook 

enorm blij dat we u kunnen vertellen dat 

Tsega weer bij ons is teruggekomen.  Niet 

meer als ‘kind’ in Grace Village, maar als 

huismoeder. Ze kan dit jaar niet meer naar 

school, maar volgend jaar hoopt ze weer 

met de negende klas te gaan beginnen.  Ze 

helpt overdag onze verpleegkundige in de 

kliniek waarmee ze goede ervaring opdoet, 

omdat zij in de toekomst de verpleging in 

wil gaan.

Dit schattige meisje werd te vondeling gelegd. 

Wij hebben haar opgenomen in ons dorp en 

haar de naam Johanna gegeven.

Beestenboel

We hebben inmiddels een leuke kudde met 

schapen en geiten die al voor verscheidene 

lammetjes hebben gezorgd. We hebben 

gemerkt dat de geiten wat vatbaarder zijn 

voor ziektes. Er is een beter gekwalifi ceerde 

‘boerderijmanager’ aangesteld, die ook de 

ziektes kan behandelen.

Kinderen buiten de poort

Twee van onze kinderen (Solomon en 

Netsanat) buiten de poort zijn lichamelijk 

gehandicapt. Beide hebben cerebral palsy 

(hersenverlamming), waardoor ze in een 

rolstoel terecht zijn gekomen. We hebben 

bij beide kinderen bekeken hoe we hen nog 

verder kunnen helpen. Solomon was alleen 

nog te helpen met een betere rolstoel, die 

we voor niets gekregen hebben vanuit een 

centrum voor fysiotherapie. 

Netsanat kon nog geopereerd worden; zij is 

de afgelopen weken in Addis Ababa geweest 

waar ze aan haar benen is geopereerd. Ze 

heeft een aantal weken in het gips gezeten 

en moest daarna oefeningen doen. De 

oefeningen waren pijnlijk en ze kreeg 

heimwee naar haar familie, dus is ze weer 

thuisgekomen. Nu gaat ze dagelijks naar 

het lokale ziekenhuis om oefeningen te 

doen. We hopen dat ze binnenkort weer zal 

kunnen lopen. 

De zorgverleners van de kinderen buiten de 

poort volgen extra cursussen en trainingen. 

Zo kunnen zij deze kinderen, die regelmatig 

een extra steuntje in de rug nodig hebben, 

optimaal begeleiden.

 



Laatste nieuwtje

Eind januari werden we verblijd met de 

komst van een baby van ongeveer 10 dagen 

oud. Ze is een vondelingetje en werd 

natuurlijk met open armen door ons 

ontvangen.  We hebben haar de naam 

Johanna gegeven; ze zal bij Yeshalem in huis 

komen en Lydia heeft de naam voor haar 

nieuwe zusje uitgekozen. Lydia was 

helemaal gelukkig!  Johanna werd gebracht 

door twee politieagenten, een medewerker 

van sociale zaken en een medewerker uit 

het ziekenhuis. Ik was net in vergadering 

met alle huismoeders en iedereen vloog 

natuurlijk op de baby om haar te bewonde-

ren en knuffelen... Vervolgens kwam het ene 

na het andere kind even om het hoekje 

kijken om het nieuwe zusje te verwelko-

men. De ‘brengers’ konden er niet over uit 

hoe een kind hier ontvangen wordt... 

met open armen en  open harten! Voorlopig 

is Johanna even bij Ruth en mij in huis. Heel 

kleine baby’s moeten altijd even bij ons zijn 

totdat ze wat ouder zijn, zodat ze niet gelijk 

een infectie krijgen door het geknuffel van 

de kleine ‘snotneusjes’ die in het dorp 

rondhuppelen.

Er is een heel dorp voor nodig om een kind 

op te laten groeien… Daarom is Grace 

Village zo belangrijk en daarom bent ú zo 

belangrijk. Zonder uw hulp zou er geen 

dorp zijn om deze kindjes op te laten 

groeien in een liefdevolle omgeving. Heel 

hartelijk dank dat u onderdeel wilt zijn in 

de levens van deze kinderen!

Met vriendelijke groet,

Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

• Voor baby Johanna

•  Voor Tigiste die geopereerd gaat worden 

en Tabitha die een bloedonderzoek krijgt

• Voor de herregistratie van onze organisatie

• Voor Netsanet, dat ze zal kunnen lopen

Om voor te danken:

• Voor de terugkeer van Tsega

• Voor de nieuwe boerderijmanager

•  Voor de onderlinge liefde tussen de 

medewerkers en kinderen

•  Voor een goede jaarafsluiting van onze 

boeken

• Dat Netsanat geopereerd mocht worden

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

Naast periodieke of eenmalige giften – die natuurlijk altijd bijzonder welkom zijn – kunt u 

ven kunt lezen komen er zeer regelmatig nieuwe kinderen in het dorp wonen. Sponsoren 

zijn dus zeer welkom! Meer weten? Neemt u dan even contact met ons op.

 

Acties
Strukton uit Utrecht is een bedrijf dat 

totaalconcepten biedt op het gebied 

van infrastructuur en accommodatie. 

specialiseerd in technieken met 

betrekking tot het afzinken van tunnels 

– is zowel door de jury als het publiek 

geschonken aan Stichting Bridge to 

Light. Een hartverwarmend gebaar! Wij 

feliciteren Strukton Immersion Projects 

met het behalen van deze titels en 

bedanken hen heel hartelijk voor hun 

gulle gift.

Het gaat goed met de drieling! We hopen dat 

Tigistes stoma binnenkort mag worden verwij-

derd. V.l.n.r.: Tigiste, Tabitha en Timothy.

Peter van Westendorp (r) overhandigt de cheques 

aan Frits van de Pol van Bridge to Light.


