
Karins Nieuwsbrief
Stichting Bridge to Light

veertiende jaargang - februari 2020

        www.facebook.com/bridgetolight                                          @StBridgeToLight

In november van dit jaar bestaat Grace Village vijftien 
jaar! In de afgelopen maanden gingen een aantal van 
de kinderen naar hun familie terug en twee baby’s wer-
den geadopteerd. Dat zijn bitterzoete gebeurtenissen 
die de medewerkers altijd met gemengde gevoelens 
aanzien. Aan de ene kant blijdschap, omdat de kinde-
ren naar hun familie of naar hun geadopteerde familie 
gaan, maar aan de andere kant wordt er in Grace Village 
van hen gehouden en zullen ze dus gemist worden.
Bethlehem is naar haar oom gegaan waar ook haar zus-
je woont en ook Nardos zal daar in de toekomst naartoe 
gaan. Hun moeder heeft mentale problemen en Karin 
en haar team willen proberen de moeder van deze kin-
deren te helpen. De moeder zal door een psychiater be-
oordeeld worden en daarna wordt gekeken of ze met 
medicijnen of counseling geholpen kan worden om in 
de toekomst wat beter te functioneren.
Ook baby Nazareth die nu bijna vijf maanden oud is, is 
teruggegaan naar haar familie. Haar moeder is niet ge-
vonden maar wel haar oom en de grootouders en die 
willen graag voor haar gaan zorgen. 

De broer van Samrawit en Ashenafi was even uit  
Amerika over en ze hebben regelmatig wat tijd met  
elkaar door kunnen brengen. Samrawit en Ashenafi zijn 
de enige weeskinderen met familie die nog in Grace  
Village wonen, omdat ze door omstandigheden niet 
naar hun familie terug konden. 
Dit maakt het soms wel moeilijk vooral voor de ande-
re tieners, want die zouden eigenlijk ook wel dolgraag 
willen weten wie en waar hun familie is. Jonathan had 
het hier de afgelopen tijd best moeilijk mee en vertelde 
Karin dat hij er serieus voor gebeden heeft dat hij zijn 
familie zal vinden. 

De kinderen hebben allemaal genoten van het kerst-
feest. Er was een kerstnachtdienst en met Kerst hebben 
ze ‘s ochtends het kerstverhaal uitgespeeld. Samrawit 
had het hele kerstspel een aantal weken met de klein-
tjes geoefend en had dat heel goed gedaan en alles in 
goede banen geleid. Ieder jaar is dit weer een hoog-
tepunt om alle kinderen vol overgave hun rol te zien 
spelen. Ze hebben een soort rollen-hiërarchie opgezet 
waarbij de peuters de dieren in de kerststal zijn of de 
schapen bij de herder. Kaleb is al een paar jaar de engel 
en Tamrat en Hanna waren Maria en Jozef. Ribka was de 
ezel, met een masker van een kangoeroe die een gast 
vanuit Australië bij zich had. 

Op school gaat het goed met iedereen, de meeste kin-
deren zijn serieus met hun studie bezig. De komende 
weken zijn de eerste grote examens weer en daarna een 
weekje vakantie.
Het is leuk om de vooruitgang te zien van de tieners op 
de middelbare school. Jonathans zelfvertrouwen is met 
sprongen vooruit gegaan sinds hij meer leidinggevende 
functies heeft toegewezen gekregen nu ze weten dat 
zijn Engels goed is. Ook Lydia en Samrawit hebben hun 
draai gevonden op school. Lydia heeft een paar maan-
den geprobeerd kinderverzorgster in Grace Village te 
zijn, maar kwam toch tot de conclusie dat dit nog een 
beetje te hoog gegrepen was voor haar. Dus zij is terug 
bij de andere tieners in Karins huis.

Bethlehem en Nardos.

Een bijzonder kerstverhaal.
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• Dat een aantal kinderen naar hun familie terug is 

of geadopteerd is;
• Dat de kinderen goed bezig zijn op school en ook 

onderling gaat het goed;
• Dat er tot nu toe geen ongelukken gebeurd zijn 

met al het wild op en rond het terrein Grace Vil-
lage;

• Dat de Heer hier al 20 jaar bijzondere dingen doet;
• Voor al de kinderen die door onze poort mochten 

komen voor korte of langere tijd.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Om voor te bidden:
• Gebed om veiligheid op het terrein en ook daar-

buiten;
• Gebed voor de kinderen die naar familie terug zijn/

geadopteerd zijn. Dat ze snel zullen wennen aan de 
nieuwe situatie;

• Dat de tieners goed leren omgaan met het feit dat 
we geen familie kunnen vinden;

• Dat de kinderen het goed zullen blijven doen op 
school;

• Dat het rustig zal blijven in het land, er zijn span-
ningen rond de komende verkiezingen in augustus.

Op het terrein van Grace Village zijn een aantal voorzie-
ningen getroffen om water in de regentijd op te kunnen 
vangen en in de loop van het jaar nuttig te gebruiken. 
Een van deze voorzieningen is een waterkelder waarin 
grond- en regenwater vastgehouden wordt dat gebruikt 
kan worden als drinkwater. De vloeren en wanden zijn 
dermate slecht dat veel van het opgevangen water 

wegvloeit, hierdoor ontstaat gebrek aan drinkwater in 
de laatste 3/4 maanden voorafgaand aan het nieuwe 
regenseizoen. Het bedrijf GMB, zelf actief als aannemer 
in de watersector in Nederland, heeft vanuit haar Fonds 
voor Maatschappelijke Ondersteuning de kosten voor 
deze renovatie op zich genomen.

De kleuters vinden het geweldig om naar de kleuter-
school te gaan en ook met hen gaat het goed. Het is 
altijd leuk om ze ‘s ochtends weg te zien gaan, want de 
peuters lopen dan mee naar de auto om ze uit te zwaai-
en en de peuters weigeren om terug naar huis te lopen 
zolang de auto nog op het terrein is. Zodra hij de poort 
uit is, komen ze in beweging.
Eden woont nu samen met Aster in Adwa waar ze bei-
den de lerarenopleiding volgen. Aster zit in het tweede 
jaar en Eden in het eerste jaar. Ze komen minder naar 
Grace Village, omdat er in het weekend veel schoolwerk 
te doen is.

De komende maanden gaat 
er wat opgeknapt worden 
aan een aantal huisjes van 
Grace Village en is men 
begonnen met alle ‘bebos-
sing’ een beetje uit te dun-
nen. Zo willen ze de bomen 
de kans geven om te groei-
en, want nu belemmeren 
wilde struiken en bomen 
het zicht. Daardoor zijn 
de wilde dieren niet goed te zien, die er op het terrein 
rondzwerven, omdat de struiken goede schuilplaatsen 
zijn. Na twee aanvaringen met spugende cobra’s en nog 
steeds een luipaard dat ergens in de buurt rondzwerft, 
is dit niet een overbodige activiteit.
Ondanks de gevaren die er om Grace Village heen zijn, 
ervaren Karin en haar team toch iedere keer weer Gods 
beschermende hand in alles. Ze bedanken u dan ook 
hartelijk voor uw trouwe ondersteuning zowel financi-
eel als gebed!

De kleuters staan klaar om naar school te gaan.

Karin blikt terug op 20 jaar Ethiopië. 
Bezoek www.bridgetolight.nl


