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Nieuwsbrief Godanaw-Holland (mei 2017)  
 
Ouderenproject Ethiopië  
 
Beste mensen, 
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van stichting Godanaw-Holland. 
Allereerst willen we u hartelijk danken voor de giften die we hebben ontvangen. Zonder uw 
hulp, in gebed en gaven, kunnen we dit werk niet doen. 
De missie van Godanaw-Holland is om zorg te verlenen aan zoveel mogelijk ouderen in 
Debre Zeit, ook wel Bishoftu genoemd, een stad in Ethiopië.   
Naast voedsel willen we zorgen voor kleding en eventueel medische zorg. 
De laatste 4 jaar hebben we samengewerkt met een Nederlands echtpaar die werken voor 
de stichting New Creation. 
Zij hebben naast het kinderen- en weduweproject, het ouderenproject op zich genomen.  
Na ons laatste bezoek in november vorig jaar kregen wij de indruk dat het allemaal iets 
teveel aan het worden was voor dit echtpaar. Wij hebben toen besloten om naar een andere 
partner uit te kijken en hebben Dorcas bereid gevonden om het ouderenproject op zich te 
nemen.  
Vanaf 1 april zijn we verder gegaan onder de paraplu van Stichting Dorcas te Andijk. Wij zijn 
daar heel blij mee. Stichting Dorcas is in 2015 in Debre Zeit begonnen met hulpverlening aan 
ouderen omdat de nood daar erg hoog is. Vanaf 1 april worden er nu 40 ouderen voor 
Godanaw opgenomen in het project. 

 
 
 



 
Als stichting hebben we de zorg voor 40 ouderen op ons genomen. 

 
We willen bijdragen aan het sociaal, lichamelijk en geestelijk welzijn van 
kwetsbare ouderen. 
In Debre Zeit is een locatie waar ouderen terecht kunnen om elkaar te 
ontmoeten.  
 
Wat wordt o.a. gedaan om de ouderen te helpen? 
-maandelijks bezoek van een maatschappelijk werker 
en/of vrijwilligers.  
-men krijgt voedsel (teff, olie, bloem) waarmee ze 

maaltijden kunnen bereiden.  
-jaarlijkse medische controle en er wordt als dat nodig is medische 
behandelingen en medicijnen gegeven.  

-indien nodig krijgt men kleding en schoenen.  
-men krijgt voorlichting over hygiëne.   
-men krijgt pastorale zorg. 
-mogelijkheid tot het bijwonen van kerkdiensten. 
-men wordt gestimuleerd om zelf aan activiteiten deel te nemen 
Verder worden er gesprekken gevoerd met de overheid, kerkleiders, 
bedrijven en andere instellingen om de gemeenschap meer te betrekken bij 
het bieden van zorg. 
 

Laten we ons blijven inzetten voor de, voor velen, “vergeten generatie” om  
 

 

hen een menswaardige oude dag te geven. 
Wij kunnen en willen de ouderen niet afschrijven. Voor de Heere is iedereen waardevol, hoe 
oud we ook zijn.  
Wij beseffen dat we van Gods Zegen afhankelijk zijn, want zonder Zijn hulp kunnen we niets 
doen. 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur 
Stichting Godanaw-Holland 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                      de secretaris, 
J.Verbruggen                             W.E.van Vossen 
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