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Het is 12 maart 2020. Karin begint aan haar terugreis 
na een periode in Italië. Het vliegtuig dat haar van Addis  
Abeba naar Shire vervoert moet uitwijken naar Mekelle. 
Pas op 16 maart kan ze met een vliegtuig naar Shire, want 
eerder waren alle vluchten afgelast door een hevige zand-
storm. Op 16 maart is ze weer thuis en slechts één dag  
later gaan de coronamaatregelen van start en gaat ook 
Ethiopië in lockdown. De kinderen hebben geen school, 
alle activiteiten vanuit Grace Village worden stopgezet. 
Reizen tussen provincies was en is verboden en in de  
dorpen en steden werden de markten zo goed als gesloten.  
De gevolgen waren direct voelbaar in de hele keten,  
voedselprijzen schoten omhoog en veel mensen zijn  
dagloners en verliezen dus per direct hun inkomsten. 

Uit voorzorg sloeg Karin uien, aardappelen, wortels en  
tomaten in èn kocht een stel kippen (eieren gingen ze niet 
leggen, want het bleken slachtkippen te zijn). Verder gaven 
de fruitbomen op het terrein ruim 200 kg mango’s en is  
Karin met de tieners een groentetuin begonnen. Sprink-
hanen vonden hun paradijsje op het terrein van Grace  
Village. De kinderen werden eropuit gestuurd om ze te  
vangen, maar al snel bleek dat er iets moest gebeuren om een 
plaag te voorkomen. Wegjagen zou andere buren overlast  
geven, dus koos het team voor het bestrijding met  
chemicaliën.

Thuis blijven
Het gaat goed met de kinderen. Alle kinderen zijn dus al 
vanaf half maart thuis en gaan niet naar school. Ze kregen 
per dag 30 minuten les via internet. Het is nu regentijd dus 
gaan de kinderen pas weer in september naar school.
Ook Asters en Edens opleiding tot lerares Engels ligt stil, 
maar ze geven nu de kinderen van Grace Village Engelse 
les. Carlos doet de bijbelclub en de bidstond en verzorgt 
de diensten op zondag.
Het voordeel van het hebben van een groot gezin, zoals Grace 

Village, is, dat er genoeg speelkameraadjes zijn en er genoeg 
ruimte is om te spelen. Met elkaar hebben ze de speeltoestel-
len op het terrein geverfd in allerlei vrolijke kleuren.
De kinderen uitten in de afgelopen tijd op een bijzondere 
manier hun dankbaarheid naar Karin. Rebka maakte als 
verrassing voor het eerst alleen een taart en bedankte 
haar voor de zorg vanaf dat ze een baby was. Met moeder-
dag hadden de tieners voor taart gezorgd en gaven ze haar 
een foto van alle kinderen die nu in GV wonen. Karin wist 
van niets en voelt zich gezegend dat God haar gebruikt als 
een moeder van veel kinderen. 

Omzien naar anderen
Met elkaar zijn ze ook tot zegen voor anderen. Diverse  
bedrijven en organisaties doneerden in een noodfonds, 
waarmee het team corona voedselhulp kon geven aan 
gezinnen in de directe omgeving van Grace Village. Karin 
en haar staf deelden basisbehoeften als meel, bonen, zout 
en kruiden uit. Met Pasen werd er als traktatie ook een 
kip, wat eieren en uien gegeven. Verder hebben de tieners  
samen met Karin twintig cakes gebakken als een Paas-
verrassing voor twintig bijzondere mensen en hun gezin. 
Eerst werden er cadeaudozen gemaakt. De kleintjes moch-
ten helpen bij het versieren. Er werd keihard gewerkt, zelfs 
tot laat in de avond zodat alles met Pasen klaar zou zijn. 
Ook al waren ze heel vermoeid, het gaf hen zoveel plezier 
als ze aan degenen dachten voor wie ze dit maakten. 

Eigen waterwinning
Eind 2019 vroeg Karin om budget voor de renovatie van 
een waterkelder op het terrein. In het regenseizoen wordt 
regenwater en grondwater opgevangen in diverse bunkers 
op het terrein. Door lekkage van de grootste waterkelder 
liep een groot deel van het kostbare water in de loop van 
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• voor bescherming dat er geen grote brand is uit-

gebroken;
• voor de giften voor het noodfonds en voedselhulp 

en het winkeltje van Deborah;
• voor gezondheid en tot nu toe nog steeds voldoende 

levensmiddelen;
• voor de waterpompen, zodat er ook in droge tijden 

voldoende water is.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Om voor te bidden:
• voor Karins werkvergunning;
• voor veel wijsheid voor de omgang met de tieners 

die nu al een paar maanden binnen de poort  
moeten blijven;

• voor Carlos’ zijn geestelijk werk binnen en buiten 
de poort;

• voor de kinderen die terug naar de families zijn gegaan 
en voor de jongeren die nu op eigen benen staan;

• voor vrede tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen en de juiste president om het land te leiden.

Eind dit jaar bestaat Grace Village 15 jaar. In de nieuws-
brief van december zullen we daar uitgebreid bij  
stilstaan. We willen graag met elkaar de grote daden 
van God benoemen. En daarvoor vragen we uw mede-
werking! Zou u met ons uw herinnering aan Karin en 
Grace Village willen delen? Of wilt u iets aan Karin en 

de kinderen zeggen? Schrijft u ons dan in max. 10 regels 
waar u aan moest denken of wat u wilt zeggen. Heeft 
u er ook een foto bij, dan ontvangen we die ook graag 
digitaal. 
U kunt uw bijdrage voor 1 november 2020 mailen aan 
info@bridgetolight.nl We zien uit naar uw reactie.

het jaar weg, waardoor er ieder jaar in het droge seizoen 
een periode van ernstig watertekort was. Het bedrijf GMB 
stelde budget ter beschikking en bracht kennis in voor  
mogelijke oplossingen. Een lokale aannemer ging aan de 
slag met uitwerking van de plannen. 
Op 19 maart kwam een lokale aannemer langs, die als 
expert was gevraagd om de plannen te toetsen. Hij was 
ervan overtuigd dat er op de locatie van het kinderdorp 
ook grondwater beschikbaar moest zijn. In de afgelopen 
tien jaar is hier regelmatig onderzoek naar gedaan, telkens 
met teleurstellende resultaten. Men begon echter toch vol 
enthousiasme aan het boren van de eerste put en er werd 
inderdaad water gevonden: ongeveer 800 liter per dag op 
62 meter diepte. Een zegen, een fijne basis, maar nog zeker 
niet genoeg voor het hele dorp. Na veel overleg en discus-
sie werd een locatie gevonden voor de tweede put. Het 
resultaat was fantastisch: vanaf een diepte van 48 meter 
kan ruim 1200 liter opgepompt worden! De put heeft dan 
een hersteltijd van 3 uur. En dat in het droge seizoen!

Elektriciteit
In mei ontstond in een kamer brand door kortsluiting in de 
elektriciteitsleidingen. De Heer beschermde Grace Village 
voor een grote brand die hierdoor had kunnen uitbreken, 
de elektricien die kwam repareren, verbaasde zich over het 
feit dat de schade tot één kamer beperkt was gebleven. Alle  
kabels waren verbrand en moesten vervangen worden, hij 
kon niet geloven dat het vanzelf gestopt was. Dat was ook 

niet zo, we geloven dat God zelf hiervoor heeft gezorgd! Door 
hevige wind en regenbuien is er ook regelmatig stroom- 
uitval en moeten niet alleen alle kabels, maar ook de  
elektriciteitspalen vervangen worden. Alle huisjes moeten 
voorzien worden van brandblussers. Bid u mee voor bewa-
ring in de komende maanden als nog niet alles vernieuwd is? 

Politieke spanning
Inmiddels is er sinds 29 juni politieke spanning in het land. 
Bij protesten en rellen in de hoofdstad Addis Abeba, naar 
aanleiding van de dood van een populaire zanger en activist, 
zijn er veel doden gevallen en is er weer spanning tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Dit jaar zouden er natio-
nale verkiezingen zijn, maar die zijn vanwege de coronacrisis 
uitgesteld. Tigray, de provincie waar Karin woont, wil echter 
niet van uitstel weten. Er is veel spanning in het land en het 
is allemaal nog onzeker hoe een en ander zal gaan lopen.


