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Lieve vrienden,
We kijken terug op een bijzonder jaar, omdat twee van onze bestuursleden een bezoek brachten aan Karin en we daardoor weer extra gemotiveerd zijn in het ondersteunen van Karin en de kinderen die bij haar mogen opgroeien. Karin
vertelt in deze nieuwsbrief van ieder kind kort even hoe het ermee is. We hopen dat u hierdoor een goed beeld krijgt van
hen. Naast de zorg voor de kinderen in Grace Village heeft Karin in de afgelopen weken ook nauw samengewerkt met
de sociale dienst door tijdelijk onder andere twee jonge, getraumatiseerde moeders met hun baby’s op te vangen en te
begeleiden in hun situatie.
Karin vertelt: Het is alweer december, de regentijd is voorbij, het gras is gemaaid, de scholen hebben hun eerste midsemester examens achter de rug.

Baby’s

Kleuterschoolkinderen

Hier in Grace Village gaat het goed. De baby’s groeien als
kool. Bedelu en Zelalem, de tweeling die in januari bij ons
kwam, kunnen kruipen en zijn hard op weg om te leren lopen.
Ze zijn een aantal weken terug beiden ziek geweest van een
fikse verkoudheid, maar daar zijn ze goed doorheen gekomen.
Voor ons blijven deze twee kinderen echt een wonder. Ze
hebben alle achterstand van het begin ingehaald en zijn twee
vrolijke baby’s.
Baby Selamawit die ook in januari kwam, doet het ook goed,
ze loopt al bijna. Ze zou door lokale inwoners geadopteerd
worden, maar dat is op het laatste moment niet door gegaan.
Baby Bethlehem die in
juni bij ons is gekomen,
heeft een weekje in het
ziekenhuis gelegen met
een longontsteking, maar
is gelukkig weer opgeknapt en groeit goed. Haar
moeder is geestelijk niet
helemaal in orde en aangezien Bethlehem al haar
vijfde kind is, zijn we met
de familie en de overheid
bezig geweest om erop aan
te dringen voorbehoedsmiddelen te gaan inzetten,
zodat er niet nog meer baby’s komen. Het was een moeizaam
proces om ieders medewerking te krijgen, maar afgelopen
week was het eindelijk rond. Toen de moeder bij het gezondheidscentrum kwam, bleek ze inmiddels al weer vier maanden
zwanger te zijn en kon men niets meer doen. Onze psycholoog en de psychiater gaan haar komende weken bezoeken en
kijken of we deze vrouw toch nog op de een of andere manier
kunnen helpen. In ieder geval hebben we er over vijf maanden
weer een baby bij.
Abel, Hayelom en Gideon zijn inmiddels al weer ruim een
jaar oud. Het zijn drie vrolijke jochies die lopen, met de pot
mee eten en overdag naar onze crèche gaan.

Michael, Yakob , Semere en Misgana zijn dit jaar voor
het eerst naar de kleuterschool gegaan. Dit was een hele
overgang voor ze. Michael zit op de crèche afdeling
omdat hij pas drie is en na een eerste moeilijke week gaat
het nu goed met hem. Yakob heeft de grootste problemen, hij vindt het moeilijk om te luisteren en niet met
andere kinderen te vechten. De psycholoog probeert dit
in goede banen te leiden.
Mussee en Yohanna zitten nu in de tweede klas van de
kleuterschool, Markos en Hanna zitten in de laatste klas
van de kleuterschool en het gaat prima met hen.

Schoolgaande kinderen
Deborah, Tamrat, Kaleb en Lea zitten in de tweede en
derde klas. Qua gedrag doen ze het dit jaar een heel stuk
beter op school en ook in Grace Village. Ze zijn allemaal
behulpzaam en helpen graag met allerlei klusjes.
Ribka en Ashenafi zitten nu in de vijfde en zesde klas.
Voor Ribka blijft leren moeilijk en Ashenafi is harder
gaan studeren en heeft goede resultaten tot nu toe.
Yonathan heeft goede vooruitgang geboekt, hij was overgegaan maar wilde zelf graag de zevende klas herhalen.
Hij had problemen met zijn zelfbeeld, hij was bang om
te praten omdat zijn stem piepte, maar met behulp van
de psycholoog is hij een stuk zelfverzekerder geworden
en durft hij nu ook meer te praten hetgeen zijn stem ten
goede is gekomen.
Lydia en Samrawit zitten ook in de zevende klas en werken hard om dit jaar goede resultaten te halen.
De vijfde tot zevende klas krijgen bijles of vrijdagmiddag
en zaterdagochtend en we hopen dat dit hun studieresultaten zal verhogen. Eden is dit jaar voor het eerst naar
de middelbare school gegaan, dat valt nog allemaal niet
mee voor haar. Studeren is niet eenvoudig voor haar en
vooral met exacte vakken heeft ze problemen. Gelukkig is er een middelbare school geopend recht tegenover
Grace Village, dus ze kan daarnaartoe lopen.

Aster zit in de tiende klas en moet er heel hard aan trekken,
ze heeft bijles in de weekenden en we hopen dat dit haar zal
helpen. Ze zou graag doorgaan naar de universiteit. Henoch
had een te lage uitslag om naar de universiteit van de overheid
te gaan, maar leert nu privé aan de weekend universiteit. Hij
woont nu zelfstandig in Shire, omdat hij graag met zijn vrienden wil studeren.

Herenigde kinderen
De eerste kinderen die drie jaar geleden naar hun
familie zijn teruggegaan, hebben nu een geldbedrag
gehad om een inkomsten wervende activiteit op te
zetten of uit te breiden. De families waren hier heel
blij mee. Er zijn schapen, kippen, geiten gekocht; er
wordt indjerra gebakken en verkocht; een winkeltje begonnen. Men kan nu zelf het gemis van onze maandelijkse bijdrage opvangen. We blijven deze kinderen nog
wel een jaartje volgen om te kijken of de familie goed
voor ze blijft zorgen, maar men krijgt geen financiële
ondersteuning meer.
We zijn blij dat het met onze kinderen goed gaat, dat ze
hard werken aan hun studies en ook op sociaal gebied
vooruitgang boeken. We willen u heel hartelijk bedanken, ook namens de kinderen voor uw trouwe
ondersteuning van het afgelopen jaar.
Met vriendelijke groeten,

Van het bestuur
Het bestuur van Bridge to Light wenst u een gezegend 2018 en werkt graag met u verder aan de ondersteuning van de
kinderen van Grace Village, zodat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen die met hun door
God gegeven talenten de samenleving van Ethiopië zullen dienen. Het spijt ons dat we u nog niet het jaarrapport van uw
sponsorkind hebben gestuurd. We hebben nog niet alles compleet, maar zullen u dit in de komende weken toesturen.

Om voor te danken:

Om voor te bidden:

• Voor baby’s die zo goed groeien en blij zijn.
• Dat de kinderen op de kleuterschool het goed doen.
• Dat de oudere kinderen zich goed ontwikkelen en 		
hard werken aan hun huiswerk
• Dat we een goede psycholoog hebben die met de
kinderen werkt

•
•
•
•

Dat Yakob zich goed zal aanpassen op school en thuis.
Dat Yonathan zal groeien in het zelfverzekerd zijn.
Dat Eden niet ontmoedigd wordt op de middelbare school.
Dat het resultaat van Asters harde werken zal zijn dat ze de kans
krijgt naar de universiteit te kunnen gaan.
• Dat Henoch het zal redden op de universiteit en 		
wonen in Shire lukt.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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