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Nieuwsbrief Godanaw-Holland (april 2016)  
 
Ouderenproject Ethiopië  
 
 
Beste mensen, 
 
Na de laatste nieuwsbrief hebben we als stichting Godanaw-Holland niet stilgezeten.  
Met de opvang van de ouderen gaat het goed. Momenteel worden door onze stichting 19 
ouderen geholpen. Deze ouderen zijn van hulp afhankelijk om in leven te blijven.  
Wat een dankbaarheid zie je bij deze bejaarden. Ze hoeven niet 
meer te bedelen om in leven te blijven, want er wordt nu voor hen 
gezorgd. 
Natuurlijk zijn er in Debre Zeit nog veel meer ouderen die hulp 
nodig hebben, maar we doen wat we kunnen met de middelen 
die ons ter beschikking staan. Vele druppels maken tenslotte een 
groot meer. 
Voor 6 ouderen is er de mogelijkheid om in het “bejaardenhuisje” te slapen, maar de 
meesten geven de voorkeur aan hun eigen vertrouwde plekje in de stad. Dat plekje is vaak 
niet meer dan een paar golfplaten of een stuk plastic, maar daar hebben ze nog hun sociale 
contacten. 
 
De ouderen worden vrijwel dagelijks door Co Tollenaar of een andere chauffeur, met het in 
Nederland aangeschafte personenbusje, opgehaald en aan het eind van de middag weer 
teruggebracht.  



Op de compound krijgen zij voedsel en eventueel medische 
verzorging. 
Inmiddels zijn er na het starten van het ouderenproject twee 
ouderen overleden. 
Er zijn ook ouderen die niet naar de compound komen. Zij 
worden in de thuissituatie voorzien van voedsel, kleding, 

medische verzorging en andere levensbehoeften. 
Als stichting zijn we Co en Marja Tollenaar ontzettend dankbaar voor alles wat zij doen om 
de ouderen een menswaardig bestaan te geven.  
 
In de laatste nieuwsbrief hebben we vermeld dat we op de compound een waterprobleem 
hebben omdat de generator en pomp het niet naar behoren deden. Dit was een behoorlijke 
tegenvaller.  
Het waterprobleem is inmiddels gelukkig verholpen.  
Van 7 maart t/m 14 maart is Rick van Zanten van Wildkamp uit Goes, samen met een 2-tal 
leden van de stichting naar Debre Zeit afgereisd om te proberen de problemen op te lossen. 
Zij hebben 5 dagen keihard gewerkt en het resultaat mag er zijn. 
Alles werkt weer naar behoren.  
Er is volop water voor de compound en voor de bewoners die in de 
omgeving van de compound wonen. Want voor hen is er ook een 
groot waterprobleem. 
We zijn als stichting dankbaar dat we hier ook iets aan kunnen bijdragen.  

 
De afgelopen maanden hebben we weer diverse presentaties gegeven 
in zorginstellingen, kerken en diverse kringen. Fijn dat we op deze 
manier de armoede onder de aandacht kunnen brengen.  
Hartelijk bedankt voor alle giften die we tot nu toe hebben ontvangen.  

Zonder uw hulp kunnen we dit project niet doen. 
Vertrouw erop dat we uw giften voor de volle 100% voor dit doel inzetten.  
Wij willen u daarom vriendelijk vragen om aan onze stichting te blijven denken. Uw gift voor 
het ouderenproject is zeer welkom.  
Met elkaar willen we ouderen, die niemand hebben die voor hen zorgt, een menswaardig 
bestaan geven.  
Vergeet daarom ook niet om voor dit alles op te dragen in uw gebeden, want als stichting 
realiseren wij ons dat we zonder Gods hulp niets kunnen doen. 
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