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Beste sponsors,  
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Stichting Godanaw-Holland. 
Hartelijk bedankt voor uw steun en hulp welke wij het afgelopen jaar van u hebben 
mogen ontvangen. Geweldig is het om met elkaar voor 40 ouderen te zorgen, die 
niemand anders hebben die voor hen zorgt. 
In november 2019 zijn we met een groep van 9 vrijwilligers naar de stad Debre Zeit in 
Ethiopië afgereisd om daar de Ethiopiërs te helpen met de renovatie van een aantal 
huisjes. Het was ons streven om 10 huisjes te renoveren. 
Dat is gelukt. De huisjes zijn allemaal voorzien van een 
nieuw dak. Er waren ook huisjes bij die we (gedeeltelijk) 
hebben moeten slopen omdat ze zo bouwvallig waren dat 
het niet meer verantwoord was om erin te wonen. Buiten 

deze 10 huisjes hebben we ook vele 
deuren en ramen kunnen herstellen. Elk 
huisje is nu voorzien van elektriciteit. De 
bewoner(s) zijn ontzettend blij en dankbaar  
en wij met hen.  
Hartelijk dank voor uw giften om dit te kunnen bekostigen. 
Als stichting zijn we dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers die 
geheel op eigen kosten het werk hebben willen en kunnen doen. 

Elke keer zien we weer dat de nood onder de bevolking erg groot is.  
Als stichting willen we het leven van ouderen draaglijker maken. Er 

leven zeer veel ouderen onder erbarmelijke omstandigheden.  
 

     renovatie van de huisjes 

 

Dak vernieuwen 



We zouden graag het aantal van 40 ouderen naar 45 uitbreiden.  Daarvoor is uw 
hulp onmisbaar. Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken. Alle giften die 
binnenkomen wordt voor de ouderenzorg gebruikt.  
We beseffen elke keer opnieuw dat we in alles van Gods zegen afhankelijk zijn, want 
zonder Zijn hulp kunnen we niets doen. 

 
 
 
 
 
Namens het bestuur 
Stichting Godanaw-Holland 
 
 
 
De voorzitter,                  de secretaris, 
J. Verbruggen                 W.E.van Vossen 
 
 
 
 
     
 
          

 

 

Een warme deken 
voor de koude 
nachten 

Een dakloze oudere Herstel kozijnen Aanbrengen 
nieuwe dakplaten 


