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Nieuwsbrief Godanaw-Holland (december 2018)  
 
Ouderenproject Ethiopië  
 
Beste mensen,  
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de stichting Godanaw-Holland. 
We willen u hartelijk bedanken voor uw steun in de vorm van giften, gebed en andere hulp. 
Met uw steun is het voor ons mogelijk om voor 40 ouderen in Debre Zeit, een stad in Ethiopië, te 
zorgen. Dit zijn ouderen die niet meer kunnen werken, geen enkel inkomen hebben en niemand 
anders hebben die voor hen zorgt. Naast voedsel krijgen deze ouderen kleding, schoenen, dekens en 
indien noodzakelijk medische verzorging. Deze ouderen wonen verspreid over de stad in hun eigen 
“huisje”. 
Via onze partnerorganisatie stichting Dorcas en leden van een plaatselijke kerk in Debre Zeit worden 
deze ouderen verzorgd.  
 
Oogproblemen 
In de laatste nieuwsbrief hebben we geschreven dat ongeveer de helft van de ouderen oogproblemen 
hebben. In 2018 hebben we ongeveer 20 ouderen met oogproblemen kunnen helpen door middel van 
een oogoperatie of medicatie. In veel gevallen is de operatie gelukt of heeft de medicatie zijn nut 
bewezen. De ouderen zijn hier ontzettend dankbaar voor. Er zijn echter ook enkele ouderen die de 
operatie om verschillende redenen niet aandurven. Mogelijk dat zij in de toekomst dit wel willen. De 
oogproblemen hebben onze voortdurende aandacht.  
 
Huisvesting 
Vele ouderen wonen in een huisje wat vaak niet meer is dan een bouwval. De (lemen)muren zijn 
slecht en de golfplaten daken zijn doorgeroest. 

Om aan de zeer gebrekkige huisvesting van de ouderen wat te 
doen is een groep van 8 
Nederlanders incl. leden van 
het bestuur in november op 
eigen kosten naar Ethiopië 
afgereisd om samen met 
Ethiopiërs een aantal huisjes 
te renoveren. In totaal zijn 
11 huisjes die er het slechtst 
aan toe waren gerenoveerd.  

   
  Het Bouwteam       Sloopwerk 



2 huisjes moesten geheel worden afgebroken en vernieuwd. Voor een tweetal andere huisjes moest 
een nieuwe muur geplaatst worden.                      
Ook kregen deze 11 huisjes een nieuw golfplaten dak. De bewoners waren ontzettend dankbaar voor 

de hulp die ze hebben gekregen. We hebben ervaren dat door de hele 
buurt meegeholpen werd om dit te realiseren. In de toekomst hopen we 
dit renovatieproject samen met Ethiopische bouwvakkers voort te zetten.       
Laten we deze ouderen generatie niet vergeten. Als stichting willen we 
ons blijven inzetten om deze vaak “vergeten generatie” een 
menswaardig bestaan te geven. Alle “druppels” bij elkaar vormen samen 
een groot meer. 
 
Sloopwerk.           

 

                
 

De sloop en renovatie 
 

               
 

Na de renovatie 
 
 
We beseffen dat we in alles van Gods zegen afhankelijk zijn, want zonder Zijn hulp kunnen 
we niets doen. 
 
 
 
Namens het bestuur 
Stichting Godanaw-Holland 
 
De secretaris,   de voorzitter, 
 
 
De voorzitter,       de secretaris, 
J.Verbruggen                 W.E.van Vossen 

 
 


