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Beste mensen, 
 
  
Nieuwsbrief Godanaw-Holland (juni 2014) 
 
Ouderenproject gestart 
 
Beste mensen 
 
We hebben als stichting Godanaw-Holland geweldig nieuws uit Ethiopië. Er zijn maar liefst 
12 ouderen opgenomen in ons ouderenproject!  
In de laatste nieuwsbrief, die u ook op onze website kunt lezen, hebben we vermeld dat we 
in contact zijn gekomen met een Nederlands echtpaar, Co en Marja Tollenaar, die zich in de 
Ethiopische stad Debre Zeit inzetten voor weduwen en wezen. Zij werken voor de 
organisatie New Creation.  

Zij hebben zich de laatste maanden enorm ingezet om een 
opvang mogelijkheid voor ouderen te realiseren. Er is veel 
overleg geweest met de 
plaatselijke- en landelijke 
overheid.  
Uiteindelijk heeft men 
groen licht gekregen en 
hebben we 12 ouderen 
in ons project kunnen 

opnemen. Dit zijn bejaarden die onder erbarmelijke 
omstandigheden leven. Voor hen is nu de mogelijkheid 
om gebruik te maken van onze opvanglocatie in Debre 
Zeit, een huis waar ze kunnen verblijven, eten, drinken en activiteiten kunnen doen, als ze 
daartoe nog in staat zijn. 
 
 
 



 Ook is er de mogelijkheid om te blijven 
slapen als ze dat willen. Op de foto’s 
ziet u enkele ouderen die in het project 
zijn opgenomen. “Wat geweldig is het 
dat er mensen voor ons willen zorgen.” 
Deze woorden zijn door de ouderen 
vaak uitgesproken toen ze te horen 
kregen dat ze gebruik mochten maken 
van het project.  

Als stichting weten we dat we helaas niet iedereen kunnen helpen. 
Alleen al in Debre Zeit leven 1200 ouderen die volledig afhankelijk 
zijn, zelfs voor één maaltijd per dag. Daarom blijven we als stichting ons best doen om in de 
toekomst veel meer ouderen te kunnen helpen.  
Dankbaar zijn we ook dat we op het terrein van New Creation mee hebben kunnen helpen 
met het boren van een waterput. Er is nu volop water aanwezig. Als de pomp er is, die uit 

Nederland moet komen, mogen ook de bewoners in de omgeving 
mee profiteren van het drinkwater.  
Verder willen we ons steentje bijdragen om een personenbusje aan 
te schaffen voor het vervoer. Er zijn ouderen die, ondanks de zeer 
primitieve omstandigheden waarin ze verkeren, toch de voorkeur 
geven aan het slapen op hun eigen plekje in de stad, waar ze hun 
sociale contacten hebben. We moeten dit natuurlijk respecteren. 
Daarom is er vervoer nodig om hen op te halen en terug te 
brengen. Ook is vervoer noodzakelijk om o.a. met ouderen een 
dokter of ziekenhuis te bezoeken. 
We zijn u zeer dankbaar voor alle giften die we van u 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. 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. 
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