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Interview met Bas en Plonie van den Bosch

“Als de Here roept, gaan we weer”
Bas en Plonie van den Bosch waren van 30 januari tot 26 februari jl weer in Grace Village. Al jaren zijn ze graag
geziene gasten in het weesdorp. In deze nieuwsbrief blikken we met hen terug.
“Karin werd geroepen voor Ethiopië en wij kregen daar
jongeren is, antwoorden Bas en Plonie dat
vanaf het begin van de Here een taak in.” Aan het woord
Ethiopiërs Gods Woord meer aanvaarden zoals het er staat.
is Bas van den Bosch, vader van Karin. Sinds een paar
Ze staan open voor het geloof. “Dat brengt
weken zijn Bas en Plonie weer terug van een bezoek aan
natuurlijk grote verantwoordelijkheid voor ons zelf mee, dat
Grace Village in Ethiopië en drink ik in hun appartement
we de waarheid spreken. We genieten van deze ondersteuin Veenendaal thee met hen en we praten bij over hun
nende taak en toen we in februari aankwamen, vroegen de
ervaringen. “We zijn in de afgelopen achttien jaar vele
oudste kinderen of ik (Bas) elke avond bijbelstudie met ze
malen naar Ethiopië geweest. We gingen elk jaar twee
ging doen. “Nou”, zeg ik dan, “zullen we het om de avond
keer, maar na mijn hartoperatie en nu we ouder worden,
doen?” En dat hebben we gedaan. Maar ze lezen zelf ook
doen we het wat rustiger aan en hebben we Karin gezegd
trouw in hun Bijbel en helpen elkaar om gedeeltes die ze niet
dat we volgend jaar weer komen. Maar als er iets onverbegrijpen aan elkaar uit te leggen. We ervaren het als heel bijwachts gebeurt en Karin heeft ons nodig, kan het zo maar zonder als bijvoorbeeld via skype van Henoch de vraag komt
zijn dat een van ons of wij samen eerder op het vliegtuig
of we hem willen dopen. We zagen hem als straatjongetje
stappen.”
van vier jaar binnenkomen en in de afgelopen veertien jaar
Bas en Plonie hebben Karin ondersteund vanaf het
ontwikkelde hij naar een 18-jarige jongen die tot geloof komt
moment dat ze in het noorden van Ethiopië neerstreek en en gedoopt wil worden. Ook bijzonder is het meisje Selam
ervoer dat dat de plek was waar God haar wilde hebben.
dat in de periode dat we er nu waren, vroeg of ze gedoopt kon
Toen ze nog geen weesdorp had, maar als verpleegkunworden. Ze bleek tot geloof te zijn gekomen doordat Rhawa,
dige werkte, begon dat al. Twee keer per jaar gaf Bas vier
een van de meisjes die in Grace Village gewoond heeft en
weken bijbelstudie aan jonge, hongerige Ethiopiërs en
inmiddels in een ander dorp werkzaam is als apothekersasdoopte een aantal van hen. Een prachtige, geestelijke taak, sistente, haar erover vertelde.
die hij ook voortzette toen het weesdorp Grace Village
En dan is er natuurlijk Carlos die eerst ingenieur wilde
gebouwd was. Op de vraag wat het verschil met westerse
worden, maar er vier jaar geleden toch voor koos een opwww.facebook.com/bridgetolight
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leiding tot voorganger in Ghana te volgen. In mei is hij
afgestudeerd en komt hij terug naar Ethiopië en dan weten
we niet wat Gods plan met zijn leven is en of hij terug zal
gaan naar Grace Village of dat hij ergens anders aan het
werk gaat.
Natuurlijk zien we niet bij alle kinderen hoe hun leven verder gaat. Ze vliegen uit en je verliest ze soms uit het oog.
Eigenlijk zijn alle kinderen er beter uit gekomen dan verwacht. Door aandacht, goede voeding en scholing breng je
ze naar een hoger niveau. Ze worden klaargemaakt, zodat
ze zelfstandig verder kunnen gaan, omdat ze geen familie
hebben waar ze op terug kunnen vallen.
Ze zullen als volwassene meer kans hebben een baan te
vinden, niet alleen door hun opleiding, maar ook doordat
ze goed Engels spreken. Maar uiteindelijk moet de jongere ‘het zelf gaan maken’ en dat gaat vaak met vallen en
opstaan.
Het mooie is dat het geloof de kinderen met de paplepel
wordt ingegoten en als ze op eigen benen komen te staan,
moeten we loslaten wat ze ermee gaan doen. Net als alle
vaders en moeders - in welk land dan ook - dat moeten.
Maar in veel gevallen zien we dat ze in hun nieuwe woonplaats een kerk opzoeken en verder groeien in geloof.”
Voor Bas en Plonie blijft het ontstaan van Grace Village
een groot wonder. Toen Karin hen vertelde dat ze een
dorp voor vondelingen ging beginnen, moesten ze er eerst
om lachen. Het klonk hen nogal ambitieus in de oren.
Karin had niet eens geld om een paar paaltjes in de grond
te slaan. Maar Karin was ervan overtuigd dat God dit
van haar vroeg en nam een architect in de arm en stelde
een begindatum waarop de bouw zou beginnen. En God
voorzag in het geld ruim voordat de architect begon te
tekenen. Een jong Nederlands echtpaar die Karin bezocht
hadden, waren zo enthousiast over wat Karin deed, dat ze
tot twee keer toe een groot geldbedrag overmaakten, zodat
het dorp gebouwd kon worden. Want een ding wist Karin
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zeker, het moest niet een standaard kindertehuis worden, nee,
het moest een kinderdorp zijn waar de kinderen het gevoel
krijgen dat ze leven in een gezinssituatie.
Vanaf de start van de bouw zijn Bas en Plonie ook praktisch
betrokken geweest.
Waar nodig zijn ze de extra helpende handen voor Karin. Bas
door van allerlei klussen op het terrein te doen, maar ook
voor het pannenkoeken bakken en Plonie in bijvoorbeeld de
zorg voor de baby’s. En ze ervaren dat God hen vaak ook op
het juiste moment stuurt, zoals toen Bas in februari ontdekte
dat er heel veel water per dag weglekte. Niemand had dat tot
dan toe gemerkt en alleen hij weet hoe de leidingen onder de
huisjes lopen. Zo kon hij
heel nauwkeurig de plaatselijke
loodgieter aansturen en werd dit probleem opgelost.
Dit keer hebben ze eens te meer genoten van de rust en vrede
van God in Grace Village. Alles lijkt in balans te zijn gekomen, ze genoten van de ontspanning en hoe de kinderen met
elkaar optrekken en hoe hun karakters positief veranderen.
Bas: “Als we terugkijken op de afgelopen achttien jaar is er
veel veranderd. Er is constante verandering in het dorp en in
de manier van werken. Medewerkers komen en gaan en Karin
moet voortdurend op een adequate manier meebewegen met
de ontstane problematieken en de eisen van de Ethiopische
regering. Zoals het feit dat van alle kinderen uitgezocht moest
worden of ze toch geen familie hadden. Dat was ook goed,
want nu kwam aan het licht wanneer kinderen uit ‘gemakzucht’ naar Grace Village gebracht waren. Het is veel beter
als ze bij familie opgroeien, want alle kinderen bij Karin zijn
eigenlijk getraumatiseerd en krijgen vroeg of laat vragen over
waar ze vandaan komen.
Wat er ook veranderd is, is de kwaliteit van de huisjes. Zo zijn
onlangs de toiletten en douches betegeld. Voor Ethiopische
begrippen hebben ze dat heel netjes gedaan. Ook de kwaliteit
van allerlei materiaal is verbeterd. Alles is constant in verandering, ook voor ons is het altijd een verrassing wat we bij ons
bezoek zullen aantreffen. Wat niet zal veranderen, is dat we
bij aankomst onze jas en dikke kleren uittrekken en ons lichte
kloffie aan doen en de draad oppakken waar we de vorige keer
gebleven waren. Als de Here roept, dan gaan we weer.”
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Wim en Lenneke Dijkens in Ethiopië
Op het moment dat je Grace Village binnenrijdt – ons laatste bezoek is geweest in
2015 – is het of je helemaal niet weg geweest
bent…! Het weerzien met kinderen, moeders
en leiding geeft zoveel herkenbare en dankbare
herinneringen, dat je geen tijd nodig hebt om
te acclimatiseren. Het leven – ook al is het
maar voor een periode van vier weken - in een
dorpje als Grace Village, is: veilig, beschermd,
omheind met betonnen rasterpalen en gecontroleerd door de wacht en een ideale plek om
samen op te trekken en lief en leed te delen. De
bidstonden, zondagsdiensten en bijbelstudies
geven de toon aan op welke manier men met
elkaar omgaat. Een opvallend verschijnsel als
je merkt dat bij elk bezoek de sfeer en gedrevenheid in dit dorpje op een hoger niveau ziet
staan. Ditmaal staan voor Wim en Bas het
betegelen en plaatsen van nieuwe toiletten en
douches in een aantal huisjes op de to do-lijst.
Een opdracht die uitgevoerd werd door dagloners ‘uit de buurt’. Lenneke mocht een aantal
muurschilderingen maken en op twee zondagmorgens het verhaal van Mozes vertellen aan
de kinderen. Een bijzonder moment was het
opdragen van Bineam en de doop van Selam
op de laatste zondag. Een heerlijk getuigenis
van een jonge vrouw met een open hart voor
de Here Jezus.

Wel en wee in Grace Village
Karin schrijft: “Met de kinderen gaat het goed. Aster doet dit
jaar examen van de tiende klas. De baby’s groeien en ontwikkelen goe1d. Bedelu en Zelalem, de tweeling, beginnen
eindelijk tanden te krijgen en zijn nu bijna zover dat ze alleen
kunnen lopen. De jongste telg is Biniam, net een paar maanden oud, een lief jochie met geweldig stemgeluid! Hij is een
vondelingetje waarvan we nog een link hebben, die wellicht
naar zijn familie leidt.
Met Abeba en haar baby Metekel gaat het goed. We hebben
haar nu naar zelfstandig wonen onder begeleiding verhuisd.
Ze heeft haar eigen kamer en moet zelf voor de baby zorgen
op een eenvoudige manier, daarnaast moet ze haar kamer
schoonhouden en drie keer per week zelf eten koken. De
kamer is naast de kamer van de verzorgster voor Biniam. Dus
als er problemen zijn, kan zij ingrijpen. Het gaat best goed! Verder hebben we de zussen Gidey en Meheret momenteel weer
bij ons wonen. Helaas was Meheret verkracht en is nu vijf maanden zwanger. Gidey en haar echtgenoot zijn van plan om
na de bevalling de zorg voor Meherets baby op zich te nemen en hun vader is naar een permanente oplossing op zoek voor
Meheret. (Ze heeft verstandelijke problemen en kan niet zelfstandig wonen of voor de baby zorgen.) Gidey heeft in Grace
Village een winkeltje geopend (haar man zit in het leger en is voor het komende jaar ergens anders geplaatst) en functioneert
daarnaast als pleegmoeder voor Ashenafi, Samrawit en Yakob.
De kinderen functioneren allemaal best goed, de huisjes hebben nu drie tot vier kinderen en de moeders lijken dat beter aan
te kunnen en de kinderen helpen goed mee. Daarnaast zijn we met een voetbalclub begonnen, waar ook de kinderen van de
lokale gemeenschap mogen komen... dat gaat geweldig en er wordt fanatiek gevoetbald, de psycholoog houdt dit in de gaten.
Er is nu leuke sociale interactie met de gemeenschap.”
www.facebook.com/bridgetolight
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Van het bestuur
Karin heeft op dit moment veel baby’s waar
ze zorg voor draagt. We hebben nog niet voor
elke baby een sponsor. Zou u dat op zich willen
nemen of weet u iemand in uw omgeving die
dit zou willen? Laat het ons alstublieft weten
(info@bridgetolight.nl). U ontvangt een foto
en wat achtergrondinformatie en we houden
u jaarlijks op de hoogte van de ontwikkeling
van dit kind. We kunnen niet voorzien of deze
baby’s in de toekomst wellicht nog geadopteerd
worden (door Ethiopiërs) of toch met familie
herenigd, maar in dat geval zullen we u informeren over het vervolg van de sponsoring.
Zoals u weet gaat op 25 mei 2018 de nieuwe
Europese wetgeving voor privacy in werking.
Wij zullen op onze site een melding gaan
maken van hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze achterban. Als het goed is,
krijgt u de nieuwsbrief omdat u zelf daarom
gevraagd heeft en wij gebruiken uw adres niet
voor andere doeleinden en bieden deze niet aan
andere organisaties aan. Heeft u vragen hierover dan kunt u ons dat laten weten via info@
bridgetolight.nl

Om voor te danken:

Om voor te bidden:

• Met de kinderen gaat het goed, er heerst een goede
onderlinge sfeer, ze zijn gezond.
• De kleintjes groeien goed en zijn gezond. De
verzorgsters zijn lief voor hen.
• Dat de oudere kinderen allen een honger hebben om
meer uit de Bijbel te leren.
• Dat het goed blijft gaan met de kinderen die naar hun
familie zijn terug gegaan. Een aantal families kunnen
nu zelfstandig verder gaan zonder onze onderstening.
•		Dat de politieke situatie in het land weer wat
		gekalmeerd is.

• De jonge moeder Ahberet (dochter Minaseb) is door haar 		
familie met de dood bedreigd, omdat ze in hun ogen een 		
ongewenst kind heeft; ze wil haar haar kind niet missen en 		
eigenlijk ook niet haar familie. Bidt om wijsheid, inzicht en 		
overgave van deze vrouw.
• Aster moet over een paar weken eindexamen doen van de 		
		 middelbare school.
• Eind april hebben een aantal kinderen mid-semester
		 examens: Deborah, Kaleb, Tamrat, Lea, Ribka, Samrawit, 		
		 Ashenafi, Yonathan, Lydia
• Bid voor Samuel, de straatjongen die we tijdelijk opvangen,
		 hij komt trouw naar de dienst en Bijbelstudies. We hebben
		 hem medicijnen gegeven omdat er geen verandering in zijn
		 gedrag kwam, hij heeft veel boosheid in zich en dat komt 		
		 weer uit een depressie. Het gaat momenteel een heel stuk 		
		 beter met hem, we kunnen met hem praten, bid dat we over
		 een paar weken de medicijnen weer af kunnen bouwen.
• Bid voor Carlos die in Mei naar Ethiopië terug komt, dat de
		 Here Hem duidelijk zal maken wat zijn taak zal zijn.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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