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Beste  
 
Het is al weer enige tijd geleden dat u iets van ons gehoord hebt. Intussen hebben wij als 
stichting niet stil gezeten en is er veel gebeurd. 
Zoals u weet waren wij in contact getreden met een Ethiopische organisatie genaamd GRIP 
Ethiopië. 
Deze organisatie zet zich al jaren in voor de opvang van 
tienermoeders met baby’s. Deze moeders met baby’s werden 
gehuisvest in zeecontainers in Addis Abeba die moesten 
verdwijnen.  Er is toen in samenwerking met de overheid een 
nieuwbouwlocatie gezocht. Wij, als stichting Godanaw-Holland 
zouden ook op deze locatie een onderkomen voor ouderen 
mogen bouwen. 
Daar waren we heel blij mee. 
Vorig jaar oktober zijn enkele leden van onze stichting naar Ethiopië afgereisd om zaken te 
regelen. Wij zijn naar de plaats geweest waar de nieuwbouw zou moeten komen.  Ook zijn er 
verschillende afspraken gemaakt met de directeur van de Ethiopische organisatie GRIP. Tot 
onze grote teleurstelling bleek men deze afspraken niet na te komen. Ook na herhaalde 
mailtjes kregen we geen reactie. Later bleek ons dat de locatie door de overheid weer 
veranderd was en dat er mogelijk geen opvanggelegenheid voor ouderen zou komen.  
Dit alles heeft ons doen besluiten om als stichting niet verder te gaan met deze Ethiopische 
organisatie en ons te oriënteren naar andere mogelijkheden om de opvang voor ouderen te 
realiseren. Wij hebben daar  geen investeringen gedaan zodat alle middelen op de nieuwe 
locatie ingezet kunnen worden.  
We zijn in contact gekomen met een Nederlands echtpaar (Co en Marja Tollenaar) die zich 
al jaren in Ethiopië inzetten voor de opvang van weduwen en wezen. Zij werken voor de 
organisatie New Creation in Debre Zeit, een stad ongeveer 40 km ten zuiden van Addis 
Abeba.  
Zij gaven te kennen ons te willen helpen met een opvanghuis voor ouderen in Debre Zeit. 
Ook in deze stad is er niets voor ouderen geregeld en zitten vele ouderen, die niemand 
hebben die voor hen zorgt, op straat te bedelen. 
Afgelopen jaar is er onderzocht of er op het terrein van New Creation ouderen ondergebracht 
kunnen worden. Op dit terrein staat namelijk nog een huis leeg wat eigenlijk bestemd was 

Bovenaan ziet u een 
logo. Dit wijst op een 

blanke die een 
Ethiopiër omarmt. 



voor weeskinderen. Mogelijk zouden wij als stichting dit huis kunnen huren om ouderen 
onder te brengen.  
Dit zou heel mooi zijn omdat het een prachtige locatie is. Het is een groot terrein waar 
voedsel verbouwd wordt, dieren gehouden worden, zoals schapen en kippen en bovendien 
personeel beschikbaar is voor maatschappelijk werk, verzorging  en administratie. Ook 
wonen Co en Marja zelf op dat terrein, zodat er toezicht is. Zij staan erg positief ten opzichte 
van dit plan. 
Als stichting moesten we alleen nog wachten tot de organisatie New Creation en de 
plaatselijke overheid toestemming verlenen. 
Dit is nu zeer kort geleden gebeurd en we hopen binnenkort in het huis van New Creation de 
eerste ouderen op te vangen. Als stichting huren we dan het huis op het terrein van New 
Creation en nemen we een verpleegster en een kookster (iemand die kookt en 
huishoudelijke dingen regelt) in dienst. In het huis kunnen we 6 á 8 ouderen onderbrengen.  
In de toekomst, wanneer de financiële middelen dit toelaten willen we de mogelijkheden 
onderzoeken om in de stad zelf ook een huis te huren waar ouderen ondergebracht kunnen 
worden en waar ouderen die nog geen onderdak hebben dagelijks een maaltijd kunnen 
gebruiken.  
Zo ziet u dat er achter de schermen heel veel gedaan wordt. 
Van diverse zendings- en ontwikkelingswerkers hoorden wij al dat we in derdewereldlanden 
rekening moeten houden met teleurstellingen. Als stichting waren we er nu bij bepaald 
geworden. We zitten daar echter niet op te wachten.  
Toch lieten we na die ene teleurstelling de moed niet zakken, want we geloven vast en zeker 
dat de opvang gelegenheid voor ouderen er zeker zal komen. 
Zodra de eerste ouderen opgenomen zijn zullen we weer een nieuwsbrief verspreiden. 
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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