
Nieuwsbrief Godanaw-Holland (dec. 2017)  

Ouderenproject Ethiopië  

Beste mensen, 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van de Stichting Godanaw-Holland. 
Allereerst willen we u hartelijk danken voor de giften die we hebben ontvangen. Zonder uw 
hulp, in de vorm van giften en gebed, kunnen we dit werk niet doen. 
De missie van Godanaw-Holland is om zorg te verlenen aan zoveel mogelijk ouderen in 
Debre Zeit, ook wel Bishoftu genoemd, een stad in Ethiopië.   
Naast voedsel zorgen we voor kleding, schoenen en indien nodig medische hulp. 
Momenteel zorgen we voor 40 ouderen. Via onze 
partnerorganisatie Stichting Dorcas worden deze ouderen 
verzorgd.  

Afgelopen november zijn enkele leden van de stichting naar 
Ethiopië afgereisd om de ouderen te bezoeken. We hebben 

gezien dat de ouderen keurig 
verzorgd worden. Ze worden 
voorzien in hun lichamelijke en 
geestelijke behoeften. De 
ouderen wonen in hun eigen 
huisje, wat vaak niet meer is dan 
een lemen hutje met een golfplaten dak. Ze worden regelmatig 
bezocht door maatschappelijk werkers en vrijwilligers. Wij 
hebben vele ouderen in hun huisje bezocht. Ze zijn ontzettend 
dankbaar voor de hulp die ze krijgen.  
	

Om iets aan de eenzaamheid te doen worden in verschillende 
buurten in de stad zogenaamde 

koffie ceremonies georganiseerd. Zoals u wellicht weet is 
Ethiopië een koffieland. Ouderen die in dezelfde buurt wonen 
zoeken elkaar op om koffie te drinken. Hierbij zijn vrijwilligers 
aanwezig. Koffie drinken in Ethiopië is niet als bij ons.  Het is 
een ceremonie, een feest. De koffiebonen worden gebrand en 
gemalen. En daarna wordt de koffie op de ouderwetse manier 
gezet. Het duurt ongeveer een uur voordat je het eerste bakkie 
koffie hebt. Ondertussen wordt er gepraat en nieuwtjes 
uitgewisseld.  
 

Wij hopen in D.V. 2018 de vele ouderen met oogproblemen te 
kunnen helpen. 
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We hebben gezien dat ongeveer de helft van de ouderen oogproblemen hebben. In 
Nederland is dat snel op te lossen door medicijnen, bril of een (staar)operatie. In Ethiopië is 
dat vaak niet mogelijk en het kan voorkomen dat je op een gegeven moment zelfs blind 
wordt.  
Als stichting zouden we graag iets aan dit probleem willen doen. Op dit moment is de 
Stichting Dorcas bezig om dit probleem in kaart te brengen en een kostenberekening te 
maken. We hopen u in een volgende nieuwsbrief hier meer over te kunnen berichten. 

Laten we ons blijven inzetten voor onze naaste in nood. Als stichting willen we dit doen voor 
deze vaak, “vergeten generatie” om hen een menswaardige oude dag te geven.  
Wij willen deze ouderen niet afschrijven, maar hen juist helpen. Voor de Heere is iedereen 
waardevol, hoe oud we ook zijn.  
Wij beseffen dat we van Gods Zegen afhankelijk zijn, want zonder Zijn hulp kunnen we niets 
doen. 

Namens het bestuur 
Stichting Godanaw-Holland 
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