
Grace Village

Water en electra

Karins Nieuwsbrief
Stichting Bridge to Light

De multifunctionele 

ruimte is in gebruik.

De Aids-kinderen doen 

het bijzonder goed.

  Het is oppassen voor

         de wilde dieren.

Voor de 
Nederlanders 
was het een 

dankbaar karwei 
om alles weer 

in orde 
te maken.

Het is te zien dat 
Henoch geniet van 

de aandacht 
dat hij op de foto 
mag. Ook hij is 

welkom in 
Grace Village.

De ezel die een 
kort leven kreeg 

door de beet 
van een slang.

Dankbaar dat hij 
geen kind te 
pakken had.

Kinderen

Bridge to Light 
Volg uw hart en zoek een school voor de kansarme wees-
kinderen in dit kleinschalige project. Het is iedere keer weer 
voor ons een zoektocht om scholen te vinden die gemotiveerd 
zijn te sparen of een aktie te houden voor de weeskinderen.
U kent het werk van Bridge to Light in Ethiopie. 
Daarom rekenen wij ook op uw steun om scholen te 
benaderen met b.v. een nieuwsbrief zodat zij zich kunnen 
orienteren om een aktie of zendingsproject op te zetten. 
Attendeer op de website: www.bridgetolight.nl 
E-mail voor meer informatie: info@bridgetolight.nl
Wij helpen u verder met materiaal.

Sprang Capelle
Wij danken  basisschool “De Bron” in Sprang Capelle voor de 
collecte die zij gehouden hebben voor “Grace Village”. Dit is het hele gezin dat hierboven omschreven staat.

   



Veestapel & tuinen

Vluchtelingen kamp

Kelakel

Verkiezingen

Om voor te danken:

Om voor te bidden:

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048 

t.n.v.:Stichting Bridge to Light” te 

Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl 

info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:

Karin van den Bosch

P.O. Box 64 Indaselassie (Shire) 

Ethiopia

karinvandenbosch@ethionet.et 

Adres in Nederland:

Fam B.van den Bosch

Wilhelminastraat 91

3901 DB Veenendaal

0318-552007

bas.v.d.bosch@hetnet.nl 

De multifunctionele ruimte waar iedereen heel erg blij mee is.

Haftom pompt het water uit het reservoir voor de 

driplines en Anwar begiet de grond.

   


