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Beste vrienden van Grace Village,

Het aanhoudende conflict in het noorden van Ethiopië 
heeft natuurlijk ook zijn weerslag gehad op Grace Vil-
lage. De onzekerheid, avondklok, gebrek aan elektriciteit,  
gebrek aan contant geld, geen communicatiemiddelen 
en toenemende (voedsel)schaarste is niet eenvoudig 
te managen. Maar ondanks dat is Karin er tot nu toe in 
geslaagd om de voedselvoorraad op tijd bij te vullen. 
Doordat ze zaad konden kopen, wordt er nu ook groente 
verbouwd op het terrein. Karin had 200 boeren aan zaad 
geholpen voor het verbouwen van teff en hun oogst is 
goed gelukt. Karin kon de geoogste teff kopen en een 
voorraad ervan aanleggen.

De kinderen van klas 1 tot 6 zijn weer naar school en zo blij 
om vriendjes weer te zien! De verzorgers zorgen gewel-
dig voor de kinderen. Ondanks de oorlog zijn de kinderen 
gesetteld en functioneren de meesten goed. Waar nodig 
kregen ze extra begeleiding. De oudere kinderen lijden het 
meest, omdat ze zich zorgen maken over hun toekomst en 
hun schoolvrienden missen. Ze helpen mee waar ze kun-
nen. Een aantal van hen verdween onlangs een middag 
zonder toestemming wat voor enige discussie met Karin 
zorgde. Maar het is nu weer rustig onder hen.

Carlos
Carlos is nog steeds in Addis Abeba en er is nog steeds 
geen mogelijkheid om naar huis te komen. Zijn vrouw 
Martha hoopt begin januari te bevallen. In Addis is het 
nu veel gevaarlijker dan in Shire. Veel mensen uit Tigray 
worden gearresteerd. Ook Carlos werd onlangs samen 
met Nardos van 3 jaar opgepakt. Er was een buitenlan-
der die even met hem sprak en dat was gezien door de 
politie. Gelukkig bleef het tot 1 dag beperkt. Een oud-
medewerker van Karin, Haile, die nu werkt bij de UNHCR 

werd ook opgepakt en gelukkig na 4 dagen vrijgelaten. 
De angst is groot en door de willekeur kun je zo weer 
opgepakt worden.
Bid voor bescherming van Carlos en Nardos, maar ook 
voor Haile, zijn vrouw en drie kinderen en voor Hayelom 
een jongeman die in Grace Village is opgegroeid en zijn 
artsenstudie in Addis net voltooid heeft.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Tigray zijn er 
geen berichten gekomen over achtergelaten baby’s. Dit  
betekent niet dat baby’s niet in de steek worden gelaten, 
maar het kan zijn dat de mensen die de baby’s hebben 
gevonden, de zaak niet willen melden aan instanties en 
proberen er geld mee te verdienen. Ook het gebrek aan 
communicatie en transport speelt een rol. En een andere 
oorzaak is dat vrouwen het ziekenhuis niet meer berei-
ken door gebrek aan vervoer. Vanuit het ziekenhuis kreeg 
Karin bericht dat er zelfs geen medicijnen meer zijn. Dit 
zal het aantal sterfgevallen alleen maar doen toenemen. 

Safehouses
Het eerste safehouse op het terrein van Grace Village 
is voor de alleenstaande minderjarigen. Deze kinderen 
zijn door de oorlog hun familie kwijtgeraakt en hierdoor 
kwetsbaar voor misbruik door anderen. Abraham’s Oasis 
biedt onderdak, eten, begeleiding en activiteiten. Ook 
medische zorg als dat nodig is. Wanneer ouders op zoek 
zijn naar hun kind, komen ze naar het safehouse in de 
hoop hen te vinden wat blije herenigingen geeft, maar 
ook teleurstelling als hun kind er niet is.
Dit is het verhaal van Berhane van 12 jaar. Hij woonde 
met zijn gezin in Mai-Kadra, een stad in de westelijke 
zone van Tigray. Vanwege de hevige gevechten in hun 
gebied zijn duizenden mensen om het leven gekomen. 
Om te ontsnappen aan de gevechten besloot de hele  
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• Voor bescherming, wijsheid en voldoende voedsel 

en diesel. 
• Alle mogelijkheden die het team heeft om ook bui-

ten Grace Village te helpen.

Om voor te bidden:
• Voor vrede en verzoening in het land.
• Voor bescherming van de voormalige kinderen van 

Grace Village die als jong volwassene te maken heb-
ben met angst om opgepakt te worden omdat ze uit 
Tigray komen.

• Voor hereniging van Carlos en Martha en voor een 
voorspoedige bevalling.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Al meer dan een jaar geleden begon de onrust in Ethio-
pië. Al meer dan een jaar ervaren we samen met u grote 
zorgen over de situatie van Karin en de kinderen in Grace 
Village. Telkens weer zijn er periodes waarin spannin-
gen toenemen en we niet of nauwelijks contact kunnen 
krijgen met de mensen daar. Telkens weer is er ook de 
opluchting wanneer we een teken van leven ontvangen. 
We mogen weten én ervaren dat onze God ook in deze 
onrustige tijden Zijn plan heeft. Karin en Abraham’s Oasis 
mogen in dat plan een rots in de branding zijn voor zo-
veel mensen die ze weten te bereiken!

familie hun huis te verlaten en waren ze van plan voor 
hun veiligheid naar Mekelle af te reizen. Maar er braken  
opnieuw zware gevechten rond hun stad uit en in de 
chaos die volgde raakte Berhane gescheiden van zijn 
familie en is hij alleen naar Shire gekomen. Hij maak-
te zich zorgen over het welzijn van zijn familie. Karins  
medewerkers ontmoetten hem in Shire. Ze stellen hem 
voor dat hij in het safehouse van Abraham’s Oasis blijft 
totdat de zoektocht naar zijn familie is afgerond en hij 
met hen verenigd kan worden. Zijn familie werd uit- 
eindelijk gevonden in Mekelle. Zijn ouders gingen er-
van uit dat hij was overleden. Er werd contact met hen  
opgenomen en vertelt dat hun zoon nog leeft en graag 
met hen herenigd wil worden. De familie was opgetogen 
over dit goede nieuws en inmiddels is hij weer terug bij 
zijn familie en zijn ze erg dankbaar voor alles wat de men-
sen van Abraham’s Oasis voor hen gedaan hebben.
Er is nog een ander safehouse voor zwangere vrouwen en 
vrouwen met kinderen die uit geweldssituaties komen. In 
verband met hun veiligheid kunnen we hierover niet veel 
vertellen. Maar bid voor deze getraumatiseerde vrouwen 
en kinderen. 

Buiten de poort
Abraham’s Oasis is een van de weinige organisaties die 
nog humanitaire hulp kan verlenen. De aanvoer van gra-
tis voedsel en water door andere hulporganisaties ligt 
volkomen stil. De vrachtwagens met voedsel, benzine en 
diesel worden volkomen geblokkeerd buiten Tigray.  Zelfs 
de hulporganisaties hebben hun auto’ s aan de kant moe-
ten zetten wegens gebrek aan diesel. Men vraagt Karin 
hoe het kan zij nog  wel kunnen helpen. Het zijn de won-
deren van God waardoor Karin zelfs nog steeds met haar 
auto kan rijden ook al kost de diesel 4 euro per liter, altijd 
vindt ze wel weer een plek waar wat diesel te koop is.
Vanwege het veiligheidsprobleem in de regio en van-
wege brandstoftekorten zijn er de afgelopen acht maan-

den geen familieopsporingsactiviteiten geweest. Het was 
moeilijk om erachter te komen hoe het met alle kinderen 
is die teruggeplaatst zijn bij familie. Door het plegen van 
telefoontjes is er informatie over 26 kinderen. Deze kinde-
ren met hun gezin maken het goed. Ook de kinderen die 
plaatselijk zijn geadopteerd maken het goed.

Karin vertelt hoe haar team informatie over Aaron had 
gekregen: “Aaron A. werd vóór 2016 herenigd met zijn  
familie. We bezochten hem de afgelopen jaren, maar sinds 
de oorlog begon hebben we hem niet meer gezien. We 
maakten ons zorgen om hem, omdat de plaats waar hij 
woonde een plek is waar veel gevochten werd. We zoch-
ten verschillende manier om achter zijn situatie te komen. 
We werkten samen met Artsen Zonder Grenzen om infor-
matie over hem te vinden en bevroegen mensen die uit 
hetzelfde gebied kwamen. We vonden een buurman in het 
ziekenhuis van Suhul en we hebben informatie kunnen 
krijgen over Aaron en zijn hele familie. Ze maken het goed 
en na de oorlog zullen we hen bezoeken.”


