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Ouderenproject Ethiopië  
 
Beste mensen,  
 
Middels deze nieuwsbrief brengen we u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte 
van de Stichting Godanaw-Holland.  
Allereerst hartelijk bedankt voor uw steun en hulp welke wij van u hebben mogen 
ontvangen voor het ouderenproject in Ethiopië. 

In onze vorige nieuwsbrief, april 2020, hebben we u bericht dat 
het corona virus Ethiopië ook heeft bereikt. Ook daar zijn veel 
mensen ziek geworden of overleden.  
Ook momenteel is dat het geval. 
Een wonder is het dat de 50 ouderen waar we voor zorgen niet 
besmet zijn geraakt door het corona-virus.  
De afgelopen maanden zijn helaas een 4-tal ouderen overleden 
ten gevolge van de ouderdom of TBC. De lege plaatsen worden 
dan weer ingenomen door andere oudere ouderen, want er zijn 
vele ouderen aangewezen op hulp. 

 

Dit jaar is het vanwege de 
coronapandemie niet mogelijk om naar 

Ethiopië af te reizen om de onderkomens te repareren en 
te bouwen. Wel worden we door de hulpverleners ter 
plaatse goed geïnformeerd. De zorg gaat gelukkig gewoon 
verder. D.V. volgend jaar hopen we weer te kunnen gaan.               

Gezamenlijke maaltijd 

Dak vernieuwen 



 
Sinds twee weken woedt in het noorden van Ethiopië 
een bloedig conflict, dat steeds verder escaleert. In de 
noordelijke provincie Tigray bestrijden het leger van 
premier Abiy Ahmed en het Tigray People's Liberation 
Front (TPLF) elkaar. Tienduizenden mensen zijn al 
gevlucht, naar buurland Sudan of naar andere delen 
van Ethiopië. Hopelijk komt er spoedig een einde aan 
deze strijd.  

 
 

 
Blijft u meehelpen en bidden voor het werk onder de ouderen? 
Ouderen zijn vaak de dupe van allerlei gebeurtenissen. Laten we samen met de 
Ethiopische hulpverleners ter plaatse hen niet vergeten.  
Alle giften die binnenkomen worden voor de ouderenzorg gebruikt. 
We beseffen elke keer opnieuw dat we in alles van Gods zegen afhankelijk zijn, want 
zonder Zijn hulp kunnen we nietsdoen.  
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