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Beste vrienden van Grace Village,

De tijd vliegt voorbij, inmiddels is het alweer najaar van 
het jaar 2022 en zorgt de burgeroorlog in het noorden 
van Ethiopië alweer 2 jaar (!) voor spanning. Periodes 
van geweld, slachtoffers die hulp zoeken, oplopende 
prijzen en tekorten wisselden elkaar af. Mondiale crises, 
zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, hebben 
ook hun effect in dit deel van Afrika en komen daar nog 
weer bovenop. Op wonderbaarlijke wijze zijn Karin en de 
kinderen meerdere keren bewaard gebleven en telkens 
weer voorzien van alles waar ze voor hun primaire 
levensonderhoud behoefte aan hebben. Daar zijn we, 
samen met Karin, onze God en Vader intens dankbaar voor!

In deze nieuwsbrief geven we u vanuit het bestuur van 
stichting Bridge to Light een samenvatting van informatie 
die wij via verschillende kanalen hebben ontvangen. Het 
lukt niet altijd om frequent contact te hebben met Karin, 
maar de informatie die ze doorgeeft aan de mensen waar 
ze contact mee heeft bereikt ons gelukkig ook. 

Voedsel
Door verschillende organisaties is inmiddels gewaarschuwd 
dat zich in de Hoorn van Afrika een hongersnood aan het 
ontwikkelen is. In de omgeving van Shire is men inmiddels 
afhankelijk geworden van voedseltransporten door onder 
andere het World Food Program. Deze transporten bereiken 
vaak de regio niet door brandstoftekorten. Kwetsbaren, 
vooral ouderen en baby’s, lijden hier nu het meest onder. De 
prijzen rijzen de pan uit (29 euro voor een blik babymelk), 
maar steeds groter is het probleem dat er eenvoudigweg 
niets meer te krijgen is. Ook voor de baby’s die aan Karins 
zorg zijn toevertrouwt is de nood groot, Karin schreef dat 
ze nog maar 15 blikken van 340 gram babymelkpoeder 

heeft en dan is het op. Ze gaat nu proberen de kinderen 
in leven te houden met een mengsel van Fafa, verdunde 
koeienmelk, suiker, olie en multivitamine siroop. Bid met 
ons dat dit voedsel levensreddend zal zijn! Gelukkig was er 
ook een bemoediging want na veel zoeken vond en kocht 
Karin weer 20 ton voedsel om ook de oudere en armste 
mensen in de regio te kunnen helpen.

Gevechten
Na een bezoek aan Mekelle was Karin juist weer terug 
in Grace Village toen de wankele wapenstilstand na vijf 
maanden wreed verstoord werd. Er braken weer gevechten 
uit in het zuiden van Tigray, deze hebben gelukkig Shire 
nog niet bereikt, maar ook daar lopen de spanningen weer 
op. De staf en de andere medewerkers nemen het gelukkig 
kalm op, het leven gaat door hoe de omstandigheden ook 
zijn. Karin vertelde er het volgende over:

“Ik keek het laatste nieuws op de Tigray TV, in Mekelle 
was gebombardeerd door de Ethiopische luchtmacht 
en er was een kleuterschool van SOS kinderdorpen 
getroffen. Ze toonden me de meest afschuwelijke beelden, 
ik werd er misselijk van. Mijn lichaam en ziel kwamen in 
opstand, ik had het gevoel dat ik een volgende ronde van 
bloedvergieten en verwoesting niet aankon. Ik voelde me 
gespannen en opstandig: Ik wil dit niet meer en kan dit 
niet meer aan. Hoe moet het met mijn kwetsbare tieners 
en kinderen, laat staan met de tieners die in het leger 
moesten. Wat, wanneer, hoe... zo ging het tekeer in mij. Tot 
de Heere God me op de schouders tikte en in mijn oor 
fluisterde om op te houden. Op te houden voor Hem uit te 
hollen en me weer te richten op Degene, die Kapitein is 
van dit schip waar je in zit. Weet de kapitein niet hoe Hij 
door deze nieuwe storm moet navigeren?  Ik heb toch de 
voorgaande bijna twee jaar al die wonderen gedaan Zou Ik 
je deze keer teleurstellen? Ach, ik moest het allemaal weer 
terug geven in Zijn handen. De opstandigheid verdween 
en de vrede van God keerde terug, Hij zal mij erdoorheen 
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• Voor de rust en vrede die er is in de harten van de 

staf van Abraham’s Oasis.
• Voor Gods voorzienende hulp waardoor Karin tot nu 

toe voldoende voedsel had.
• Voor de fondsen die beschikbaar komen om te 

kunnen helpen.

Om voor te bidden:
• De meest kwetsbare mensen in de regio (ouderen, 

kinderen) die het meest lijden onder de hongersnood.
• Om voldoende voedsel voor de kinderen en 

medewerkers van Abraham’s Oasis.
• Om vrede in de regio.
• Om troost voor de mensen in Ethiopië die slachtoffer 

zijn van al dit zinloos geweld.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Afgelopen zomer is het Karin gelukt om ons de 
sponsorrapportages en een recente foto van alle kinderen 
door te sturen. We werken er als bestuur aan rapportages 
in het najaar door te sturen, deze kunt u dus binnenkort 
in de brievenbus verwachten! 

dragen. Ik ben veilig in de schaduw van Zijn vleugels 
en Zijn engelen omringen Grace Village nog steeds. We 
dienen een machtige God!”
Sindsdien komt het geweld wel weer steeds dichterbij. 
Ze kunnen de beschietingen en het schieten vanuit Grace 
Village horen. In het noorden van Eritrese, en in het 
zuidoosten vallen het federale leger en het Amhara-leger 
nu van alle kanten aan. We ontvangen soms rechtstreeks 
van Karin, soms via Ruth of via Bas noodoproepen: Bid 
voor ons! 

Ruth schreef de volgende woorden van Karin op: “We 
kunnen het schieten van ver horen, mijn stress zit zo hoog 
in mijn lijf terwijl mijn hart kalm is... het is niet dat ik zo 
bang ben, maar ik ben meer bedroefd over het verlies van 
levens en de velen die mogelijk voor het leven gewond 
zijn, de chaos en de kinderen... Ik weet dat het allemaal in 
Gods handen is en ik laat het daar maar.” 
Wat kunnen we hier nog aan toe voegen? Samen met velen 
bidden we voortdurend voor Karin, de kinderen in Grace 
Village, de kwetsbaren in de regio. We bidden om vrede, 
om voedsel, om hulp, om troost. En, in volledig vertrouwen, 
sluiten we ons aan bij de woorden van Karin: “We dienen 
een machtig God!”

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen maken prachtige 
dingen met de Lego die ooit geschonken is aan Grace Village!


