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Nieuwsbrief Godanaw-Holland (oktober 2015)  
 
Ouderenproject Ethiopië  
 
 
Beste mensen, 
 
Na de laatste nieuwsbrief hebben we als stichting Godanaw-Holland niet stilgezeten.  
 
Vooral Co en Marja Tollenaar die onze belangen in Debre Zeit (Ethiopië) behartigen, hebben 
naast hun werk voor de weduwen en wezen veel werk verzet voor het ouderenproject. 
Momenteel zorgen we voor 17 ouderen. 1 oudere genaamd  Regassa Arsedi is helaas 
overleden. Hij is ongeveer 70 jaar geworden.  De ouderen zijn ontzettend dankbaar dat er 
voor hen wordt gezorgd.  
 

6 ouderen kunnen overnachten in het “bejaardenhuisje”. Hier wordt 
wisselend gebruik van gemaakt. De meeste  
ouderen geven toch de voorkeur aan het overnachten op hun eigen    
overnachtingsplekje wat niet meer is dan een krot bestaande uit 
enkele golfplaten.        Daar hebben ze vaak nog hun sociale 
contacten. De ouderen        
worden wel dagelijks per taxi opgehaald en nu met de nieuwe bus uit 
Nederland naar de compound gebracht, waar ze voedsel en 

verzorging krijgen. Aan het eind van de dag worden ze weer netjes “thuis” gebracht. 
                   . 
Sinds enkele weken  hebben we een personenbusje in Ethiopië. Deze 
is in Nederland gekocht en per vliegtuig naar Ethiopië vervoerd. In 
Ethiopië zijn deze busjes erg duur en vaak in zeer slechte staat. Het 
vervoer naar Ethiopië ging niet zo makkelijk, maar is uiteindelijk toch 
gelukt. De ouderen kunnen dus voortaan met het busje vervoerd 
worden.                                                       Nieuwe bus voor vervoer 
 
 
 
 

Ingehuurde taxi 

 



Ouderen die niet naar de compound willen komen worden in de thuiszorgsituatie voorzien 
van voedsel, kleding en andere levensbehoeften. Een maatschappelijk werker heeft goed 
contact met de ouderen en kijkt wat men nodig heeft 
De afgelopen tijd zijn bij enkele ouderen oogoperaties uitgevoerd. Dit was hard nodig omdat 
er anders een groot risico is op blindheid. Een oogarts uit Addis Abeba is enkele zaterdagen 
naar Debre Zeit gekomen en heeft de operaties uitgevoerd. 
 
.  
Voor wat betreft de waterput loopt het niet zoals wij dat graag 
zouden willen. Het aggregaat heeft onvoldoende vermogen voor 
de pomp. Tevens levert het plaatselijk nutsbedrijf af en toe maar 
stroom en dan is het onvoldoende voor de pomp aan te drijven en 
daarbij is nog steeds de vraag of de pomp naar behoren 
functioneert. 
Een Nederlands bedrijf in Debre Zeit is gelukkig bereid om een 
nieuwe aggregaat en pomp in hun container mee te laten komen 
naar Ethiopië. Hopelijk is er spoedig dan weer water voor de 
bewoners op de compound en voor de mensen in de omgeving. 
 
We zijn dankbaar dat we in ieder geval 17 ouderen kunnen helpen in een stad waar alleen al 
1200 ouderen ver onder de armoedegrens leven.  
Hartelijk bedankt voor alle giften die we hebben ontvangen. 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.  
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De voorzitter,                  de secretaris, 
J.Verbruggen                 W.E.van Vossen 
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