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Nieuwsbrief Godanaw-Holland (december 2014) 
 
Ouderenproject Ethiopië 
 
 
Beste mensen, 
 
Enkele stichtingsleden hebben onlangs (okt.) kennis gemaakt met de ouderen die in het 
ouderenproject zijn opgenomen.  
Wat een dankbaarheid bij deze bejaarden! Ze kunnen het nog 
nauwelijks geloven dat er in een vreemd land mensen aan hen 
denken 
We zijn als stichting dankbaar dat we in eerste instantie 12 

ouderen kunnen helpen. In het “bejaarden-
huisje” is plaats voor 6 ouderen. Het is 
volledig ingericht met 6 bedden voorzien 
van warme dekens die door de dames van 
het Rode Kruis zijn gebreid. 6 ouderen 
kunnen dus overnachten in het huis.  Er zijn er echter die toch nog de 
voorkeur geven om op hun eigen 

overnachtingsplek de nacht door 
te brengen. Dit is vaak niet meer dan een krot 

bestaande uit enkele golfplaten. Deze ouderen hebben vaak al 
jaren bedelend op straat geleefd en moeten nog erg wennen aan 
de nieuwe situatie dat er nu mensen zijn die voor hen zorgen 
en dat ze niet meer hoeven te bedelen. 
Zolang ze daar nog niet aan gewend zijn worden deze ouderen 
per taxi dagelijks opgehaald en naar de compound gebracht. Aan 
het eind van de dag worden ze weer netjes thuisgebracht. 
Overdag krijgen ze dan verzorging, eten en drinken. Hiervoor 
hebben we een kookster in dienst. Ze kunnen ook eventueel wat 

lichte werkzaamheden doen op de 
compound.  
 
Ook hebben we als stichting de zorg op 

    Taxi vervoer ouderen 

 Het huis voor de bejaarden 



ons genomen van 6 ouderen die thuis wonen. Dit betreft de zogenaamde thuiszorgsituatie. 
Deze mensen hebben het erg arm en wonen zeer primitief. Deze ouderen worden 
ondersteund met voedsel, kleding en dergelijke levensbehoeften. We hebben enkele van 
deze ouderen opgezocht en schrokken van de zeer primitieve omstandigheden waaronder 
deze mensen leven. Een sociaal werker die in dienst is van de stichting New Creation met 
wie wij samenwerken heeft nauw contact met deze doelgroep.  
 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat er alleen al in de stad Debre Zeit 1200 
ouderen leven die ver onder de armoedegrens leven. Zij zijn volledig 
afhankelijk zelfs voor een maaltijd per dag.  
We zijn dankbaar dat we in ieder geval 12 ouderen kunnen helpen, 
maar we blijven ons best doen om in de toekomst veel meer ouderen 
te kunnen helpen. 

In Debre Zeit hebben we ook een ontmoeting 
gehad met de verantwoordelijke persoon van 
de overheid. Wij merken dat de overheid steeds meer oog krijgt voor 
het armoedeprobleem onder de ouderen.  
De overheid heeft ons zelfs een stuk land 
aangeboden waarop een huis voor ouderen 

gebouwd kan worden. De overheid beschikt echter 
niet over de financiële middelen om zelf een huis 

te bouwen. Dit zal dan gefinancierd moeten worden door sponsors. Als 
stichting willen we hierover meedenken en eventueel, indien mogelijk, 
ons steentje bijdragen. 
 
Wat ons ook opviel is dat er veel ouderen oogproblemen hebben. Velen zijn zeer slecht 
ziend of bijna blind. Dit komt vaak door staar. Een probleem wat in Nederland makkelijk te 
behandelen is. 
Als stichting zouden we graag in contact komen met een oogarts die enkele weken naar 
Debre Zeit wil gaan om oogoperaties uit te voeren.  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat er op de compound een waterput is 
geboord. De pomp is inmiddels vanuit Nederland in Debre Zeit gearriveerd zodat er zeer 
binnenkort ruim voldoende (drink)water beschikbaar is. Hiervan mogen ook de mensen in de 
omgeving mee profiteren. 
 
Een personenbusje voor het vervoer is inmiddels gezamenlijk met New Creation in 
Nederland aangeschaft. Deze moet alleen nog naar Ethiopië vervoerd worden. We zijn aan 
het uitzoeken hoe we deze auto zo goedkoop en snel mogelijk in Ethiopië kunnen krijgen.  
 
We zijn dankbaar voor alle giften die we hebben ontvangen. Allemaal hartelijk bedankt. 
Vertrouw erop dat we uw giften voor de volle 100% voor dit doel inzetten. Wij willen u 
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 te bidden, want als 
stichting realiseren wij ons dat we zonder Gods hulp niets kunnen doen. 
Op de foto’s ziet u de stichtingsleden die naar Ethiopië zijn geweest, enkele ouderen achter 
de rollator die we hebben meegenomen uit Nederland, het bejaardenhuisje zelf en een 
slaapkamer en woonkamer. 
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