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Beste vrienden van Grace Village,

‘Rebellen rukken op naar Addis Abeba’, ‘Conflict Ethiopië 
breidt zich uit naar andere regio’s’, ‘Zeker honderdduizend 
kinderen in Ethiopië in acute levensbedreigende situatie’. 
Zo maar een paar krantenkoppen van de afgelopen weken. 
Het is verre van rustig in Ethiopië. Het rebellenleger heeft 
het leger van de regering weer verdreven uit de provincie 
Tigray en doet nu z’n best om meer delen van het land te 
veroveren. Het dreigt een etnische strijd in het hele land te 
worden. 
En zoals meestal het geval is in oorlogsgebieden: de bur-
gers betalen de rekening van deze machtsstrijd. Ouderen 
bedelen op straat, meisjes proberen ongewenste zwanger-
schappen door verkrachting te beëindigen. Baby’s worden 
achtergelaten, moeders zijn zonder moedermelk of vaders 
zijn op zoek naar babymelk om hun pas verweesde baby’s 
te voeden. Kinderen hebben asiel nodig totdat ze door fa-
milie worden gevonden. Internet, telefonie en elektriciteit 
zijn beperkt. De voedselvoorziening is laag en de voedsel-
prijzen verdubbeld. Het is stil op straat, want mensen heb-
ben geen geld meer om eten te kopen. Banken verstrekken 
een beperkt bedrag aan particulieren en organisaties en zijn 
geblokkeerd voor geldtransacties. Een groot probleem dat 
ook Grace Village en andere (internationale) hulporganisa-
ties treft. Diverse organisaties moeten weg van de regering, 
terwijl de vraag om hulp alleen maar groter wordt. Kortom 
de nood in Ethiopië is onvoorstelbaar.
Karin schreef onlangs aan het bestuur: “Ik houd me niet zo-
veel bezig met alle berichten. Ik wacht het hier maar ge-
woon af. Ik kan er niets aan doen en ik heb genoeg om me 
druk over te maken: Mensen die momenteel niet meer uit 
bed komen omdat ze niets te eten hebben en wachten tot-
dat er toch nog eten komt of totdat ze doodgaan van de 
honger… Zieke mensen die geen medicijnen meer hebben… 
Het breekt ons hart en wat doet de politiek eraan? Ik houd 
me vast aan het motto dat we vandaag leven en de Here 
zorgt voor ons en heeft het allemaal in Zijn hand.”
Karin en haar team geven hulp waar ze kunnen. In een 
vluchtelingenkamp repareerden ze een weg en de toilet-
ten, bouwden tenten, zorgden voor leraren zodat de kinde-
ren naar school kunnen en gaven 100 matrassen en mus-
kietennetten en 20 kachels aan de oudste mensen in het 
vluchtelingenkamp en deelden voedsel uit. Verder helpen 
ze boeren aan zaad en geven financiële ondersteuning aan 
gezinnen om een bedrijfje te starten.

Op het terrein van Grace Village zijn twee ‘safe houses’ voor 
verkrachtte en getraumatiseerde vrouwen. Er is nu geld om 
15 vrouwen en hun kinderen op te kunnen nemen. Daar-

naast zijn er nog twee zwangere meisjes opgenomen en 
zullen er meer volgen. Ook worden kinderen zonder ouders, 
in Grace Village opgevangen. Veel van deze vrouwen en 
kinderen zijn depressief en hebben nachtmerries en psychi-
sche problemen. 
Vanuit de donaties voor het babymelkproject heeft Karin 
alle babymelk die ze in Shire kon vinden (440 blikken) opge-
kocht. Er zijn al een aantal vondelingen door het ziekenhuis 
doorverwezen naar Grace Village en aangezien de oorlog 9 
maanden geleden begon, is de verwachting dat er op korte 
termijn meer zullen volgen.
Met de Grace Village kinderen gaat alles goed. Er zijn nu 
twee docenten voor de grotere tieners die lesgeven binnen 
de muren van het terrein zelf. De jongere kinderen krijgen  
les van twee van de tieners die studeren voor lerares Engels. 
De scholen zijn namelijk nog gesloten. Karin kan gelukkig 
nog wel voedsel kopen en ook buiten de poort uitdelen. Het 
aanbod van eten is echter heel beperkt en ze moet steeds 
weer creatieve wegen vinden in het verkrijgen ervan. Karin 
heeft wel salarissen kunnen betalen aan alle medewerkers 
die aangetrokken zijn om al het werk te verzetten. Ze zijn 
heel dankbaar dat ze alles wat ze doen gewoon zelf kunnen 
financieren, want dat geeft meer vrijheid om dingen zelf te 
doen.

Carlos is eind mei met Nardos naar Addis Abeba gereisd 
omdat ze een toeval had gehad. Eind 2018 kwam Nardos 
als baby in Grace Village wonen. Haar moeder had haar op 
de grond gegooid en ze kwam bij Karin met een schedel-
basisfractuur. Bij controle door artsen bleek dat de botten 
van haar schedel niet goed aan elkaar gegroeid waren en 
er een cyste op de hersenen was ontstaan. Nardos is al aan 
de cyste geopereerd en staat onder controle, maar er moest 
nog steeds een reparatie van de schedel plaatsvinden. Het 
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• Voor zijn bescherming, wijsheid en middelen. 
• Dankzij uw gebeden en gaven gaat het ondanks de 

moeilijke omstandigheden goed en kan Karin hulp 
bieden aan hen die het zo nodig hebben.

• Het hele team en het werk dat ze met elkaar verzet-
ten in en buiten Grace Village.

• Voor het wonder rondom Nardos’ operatie.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Om voor te bidden:
• Voor wijsheid op het hoogste regeringsniveau zodat 

vrede en stabiliteit terugkeert in het land en er ge-
zorgd gaat worden voor alle inwoners in nood.

• Voor kalmte, verzoening en een verlangen om te her-
bouwen in plaats van verdere vernietiging.

• Voor Carlos en Martha die al zo’n tijd niet bij elkaar 
zijn en voor een voorspoedige zwangerschap.

• Voor een veilige terugreis voor Carlos en Nardos en 
een goed herstel van de operatie.

De situatie waarin het land zich bevindt en waar Karin 
elke dag mee te maken heeft, breekt ook ons hart. Wat 
kun je je dan machteloos voelen met zoveel kilometers 
tussen haar en ons. Maar zoals u heeft kunnen lezen, gaat 
het naar omstandigheden goed in Grace Village en wor-
den Karin en haar team door God ingezet om hulp te bie-
den aan mensen in nood. Vergeet niet dat zij dit alleen 

maar kunnen doen door alle ondersteunende gebeden 
die wereldwijd voor hen gebeden worden. Daardoor ont-
vangen ze Gods wijsheid, moed, inzicht, doorzettingsver-
mogen en kracht per dag om te kunnen volhouden. Dank 
voor al uw extra donaties voor het werk van Grace Vil-
lage, dat is hard nodig nu voedsel zo veel meer kost en er 
zo veel extra monden zijn om te voeden. 

Koreaanse ziekenhuis in Addis was bereid haar te opereren, 
maar ze ontdekten een longontsteking waar ze eerst van 
moest genezen en later kon het benodigde materiaal voor 
de operatie niet gevonden worden. Er werd heel wat ge-
duld en creativiteit van Carlos gevraagd. Op 16 juni meldde 
Karin dat hij met haar naar huis zou komen in afwachting 
van het operatiemateriaal. Maar toen ontmoetten Carlos en 
Nardos bij het ontbijt in het restaurant van het hotel een 
Indiase man die arts blijkt te zijn en gespecialiseerd is in 
het behandelen van schedelaandoeningen! Hij bood zijn 
hulp aan en de dossiers werden opgevraagd bij het Kore-
aanse ziekenhuis. Hij zocht contact met een Indiase collega 
die aan een universiteit ten zuiden van Addis Ababa werkt. 
Samen werkten ze aan een plan hoe Nardos het best gehol-

pen kon worden, stelden een specialistisch team samen en 
waren bereid de operatie gratis te doen! Dus reisde Carlos 
en Nardos naar Hawassa wat 300 km beneden Addis ligt, in 
afwachting van de operatie van Nardos op 29 juli. Maar toen 
deelde de arts mee dat de operatie niet meer door ging, om-
dat hij niet alle benodigdheden had en hij stelde voor dat 
Carlos met haar naar Dubai naar zijn privé kliniek zou gaan. 
Met kinderen naar het buitenland gaan is geen optie, dus 
nam Carlos weer contact op met het Koreaanse ziekenhuis 
in Addis en kon daar gelukkig weer terecht en werd ze op 
29 juli geopereerd. De operatie is goed gegaan. Er is grote 
dankbaarheid dat de operatie toch - op Gods tijd – gelukt is. 
De hele periode van eind mei tot nu is een aaneenschake-
ling van Gods hulp en leiding geweest. Bijvoorbeeld het feit 
dat Carlos naar het zuiden reisde. Het hotel in Addis Abeba 
waar hij verbleef werd namelijk ondertussen gesloten, om-
dat Tigray mensen het doelwit werden en Tigray bedrijven 
werden gesloten, inclusief het hotel. God zorgde ervoor dat 
Carlos en Nardos op dat moment niet in de buurt waren. Dit 
was geen tijdverspilling, maar onderdeel van Gods plan. Op 
dit moment herstelt Nardos heel voorspoedig en is ze met 
Carlos in het gastenhuis van een goede vriend van Grace 
Village.

Bid voor hun terugkeer naar Grace Village, want Tigray is 
nog steeds volkomen afgesloten, niemand kan erin of eruit. 
En Carlos wil graag naar huis, want zijn Martha is zwanger! 
Voor deze jonggehuwden waren de laatste maanden ver 
van elkaar vandaan niet makkelijk.


