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Beste vrienden van Grace Village,

Sinds onze laatste nieuwsbrief in juli jl. zijn de politieke 
spanningen in Ethiopië alleen maar verder opgelopen. Er 
waren al veel problemen en spanningen tussen de rege-
ring van Tigray (de provincie waar Grace Village in ligt) en 
de regering in Addis Abeba. Zoals waarschijnlijk de mees-
ten van u weten, is dat sinds begin november tot een uit-
barsting gekomen. Toen vielen de rebellen uit Tigray de 
grote legerbasis op 1 km afstand van Grace Village aan. Als 
antwoord zette het leger van de regering in Addis Abeba 
de tegenaanval in en werd de noodtoestand uitgeroepen. 
Internet en telefoon zijn afgesloten en Karins laatste be-
richt op Facebook dateert van 4 november waarin ze ge-
bed vraagt, omdat er geschoten wordt bij de legerbasis 
iets verderop. 

Onzekerheid
Wij konden dus geen contact krijgen met Karin om te  
horen hoe het met hen was en op 16 november ontvingen 
we via via een noodbericht dat ze met 45 kinderen moest 
evacueren. Wij hebben de dagen erop voortdurend gebeld 
met allerlei overheidsinstanties en kregen al enkele uren 
na het noodbericht bevestiging dat de VN voor evacuatie 
zou zorgen. Maar niemand kreeg contact met Karin en wij 
verkeerden in grote onzekerheid over hun lot. We hebben 
via e-mail onze achterban op de hoogte gehouden en met 
elkaar hebben we de Heer gebeden om bescherming van 
Karin en de kinderen, maar ook dat Hij op een wonder-
lijke manier ervoor zou zorgen dat we iets van haar zouden 
horen. En dat heeft Hij gedaan! Op 26 november kregen 
we via Ruth een bericht van Karin waarin we hoorden dat 
ze met de kinderen nog steeds in Grace Village is. Ze zei  
onder andere ook: “The Lord is our strength and He has us 
in His hands. Please pray, things are not settled” (vertaling: 
De Heer is onze kracht en Hij houdt ons in Zijn hand. Bid 
alsjeblieft, want dingen zijn hier nog niet opgelost). 

Veilig
Karin leert de kinderen elke maand een bijbelvers uit het 
hoofd. In juli was dat Psalm 27:1 “De Heer is mijn licht, 
mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven 
veilig, voor wie zou ik bang zijn?” Ook de kleuters kenden 
dit vers uit hun hoofd en sommigen vertelden dat de tekst 
hen geholpen had om weer rustig te worden en niet bang 
te zijn. Wat is het mooi dat God zelf via zijn eigen woorden 
de kinderen kan troosten en kracht geven. 
We kunnen danken dat Psalm 91 voor hen werkelijkheid is 
en dat ze tot nu toe veilig zijn en er goed voor hen gezorgd 
wordt. Alle kinderen zijn ondergebracht in het huis van  

Karin, Ruths voormalige huis en het gastenhuis. Deze hui-
zen liggen achteraan op het terrein. Er zijn soldaten van 
het regeringsleger als bewakers die het terrein bescher-
men en ze zijn vriendelijk. Karin kiest ervoor om op het 
terrein te blijven en krijgt hulp van Carlos die de kinderen 
begeleidt en bemoedigt. Want alhoewel de gevechten in 
hun buurt kort waren, het was wel heftig en angstaan- 
jagend. En de dreiging is nog lang niet voorbij. Maar ze  
zorgen als een familie voor elkaar en vinden daarin steun. 
Ze moeten wel op het terrein blijven. Gelukkig geeft de 
waterbron meer dan voldoende schoon drinkwater, leggen 
de kippen eieren, groeien er wat groenten en is er vol-
doende voorraad voor een paar weken. En dat is ook een 
dankpunt, want er zijn ook voorraden geplunderd. Maar 
Karin is God dankbaar dat ze het op haar hart kreeg om op 
tijd grote voorraden in te slaan.

Gezondheid
Voordat de gevechten losbraken, was er natuurlijk al de 
coronatijd die ook in Grace Village spanningen bracht. De 
kleine kinderen snapten het niet allemaal, maar gelukkig 
is iedereen gezond gebleven. Karin zelf heeft wel heel wat 
te verduren gehad. Ze werd gebeten door giftige spinnen 
en een schorpioen, kreeg malaria en twee keer tyfus. In 
november, toen de noodtoestand afgekondigd werd, was 
ze nog steeds herstellend hiervan.
Een paar dagen ervoor was haar verblijfsvergunning voor 
komend jaar weer toegekend. We danken de Heer voor 
de timing. Ze moest daarvoor meerdere keren naar Addis 
Abeba en tijdens een van die reizen gingen ook Carlos met 
Nardos mee om haar te laten onderzoeken door de artsen 
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• bescherming tegen geweld;
• geen evacuatie, maar de mogelijkheid om op het 

eigen terrein te blijven;
• eenheid en harmonie tussen de kinderen;
• voldoende voorraad aan eten.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Om voor te bidden:
• blijvende bescherming, ook voor de jong volwasse-

nen elders in Ethiopië;
• voldoende eten en ook voldoende geld om voedsel 

te kunnen kopen (de banken zijn nu gesloten);
• rust en vrede in ieders hart na de heftige ervaringen.

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we de afgelopen  
weken ook regelmatig een e-mail met een update ver-
stuurd naar onze achterban. Wij hebben van een heel  
aantal mensen een e-mailadres, omdat zij onze nieuws-
brief digitaal ontvangen. Door het digitaal verzenden van 
de nieuwsbrief besparen we veel aan portokosten. Wilt 
u ons helpen die kosten nog verder te verlagen? Stuur 
ons dan een e-mail via info@bridgetolight.nl en laat ons  
weten of u onze nieuwsbrief en updates in het vervolg  
digitaal wilt ontvangen. 
Deze nieuwsbrief zou in het teken gestaan hebben van 15 
jaar Grace Village. Vanwege de onzekerheid over de situ-

atie van Karin en de kinderen èn de minimale inzendingen 
vanuit de achterban, hebben we besloten dit over te laten 
gaan. We hopen, zodra corona achter de rug is en de situ-
atie in Ethiopië weer stabiel is, dat Karin zelf naar Neder-
land kan komen en we dit feest met haar kunnen vieren.
De kosten voor levensonderhoud, zoals de voedselprijzen, 
zijn in de afgelopen maanden enorm gestegen en zullen 
naar alle waarschijnlijkheid nog meer gaan stijgen door de 
economische instabiliteit. Ook moet Karin de geplunderde 
voorraad weer aanvullen, dus een extra gift in december 
zal zeker goed van pas komen! 
Helpt u mee? Alvast bedankt daarvoor.

in Addis Abeba. Die wilden haar wel weer aan haar hoofd 
opereren, maar het benodigde materiaal was niet voorhan-
den. Dus een operatie is voorlopig uitgesteld. 

Straatjongens
In de afgelopen zomer werden er weer vier straatjongens 
opgevangen die meededen in het driemaandelijks pro-
gramma om van hun verslavingen af te komen. Drie van 
hen hadden meer dan vijf jaar op straat geleefd. Het was 
in het begin niet makkelijk voor hen, maar ook niet voor de 
leiding en er waren veel conflicten Maar al na drie weken 

waren ze hun verslavingen de baas en konden ze leren om 
naar zichzelf te kijken en naar het leven dat ze vanaf dat 
moment wilden leven. Het is heel bijzonder na drie maan-
den de grote verandering te zien bij hen. Ze wilden graag 
naar huis gaan om vergeving te vragen aan hun moeders 
en om de gemeenschap te laten zien dat ze veranderd zijn 
en anders willen leven. In oktober startten vier nieuwe 
jongens met het programma.

Er zijn ook weer diverse nieuwe baby’s opgevangen totdat 
familie van hen gevonden is. Maar ook een driejarig meisje 
dat alleen op straat rondzwierf. Haar moeder lag met her-
senletsel in coma in het ziekenhuis en de politie probeer-
de te achterhalen wie dit meisje was. Gelukkig werd de 
moeder wakker en kon ze wat informatie geven waardoor 
de familie gevonden werd. Zij ontfermden zich over Eden 
(zo heette het meisje) en haar moeder.

Karin heeft gezegd dat ze zal proberen ons via via regel-
matig op de hoogte te houden. Laten we bidden dat de 
politieke situatie snel weer stabiliseert en er rust komt in 
Tigray en ook de rest van het land. Denk in uw gebeden al-
stublieft ook aan de jong volwassenen die vroeger in Grace 
Village woonden, maar nu in andere steden in Ethiopië le-
ven. Ze geven aan dat ze zich niet veilig voelen en soms 
zelfs getreiterd worden omdat ze uit de provincie Tigray 
komen. Bidt ook voor hun veiligheid.


