
Kerst

Bouwwerkzaamheden

Kinderen

Karins Nieuwsbrief
Stichting Bridge to Light

Nieuw mailadres:

karinethiopia@gmail.com

Nieuwe registratie van 

Abraham’s Oasis 

Kijk de documentaire

“Walk to Beautiful”

     via site bridgetolight.nl

Nood
De nood is groot; 

een toename in het 
vluchtelingenkamp 

met 
150 kinderen per 

maand 

Senait
(de jongste van 
de twee nieuwe 

kinderen)
Blij dat zij samen is 

met haar 
zusje.

Yordanos
(de oudste van 
de twee nieuwe 

kinderen) 
Na al het verdriet 

ontvangt zij 
nieuwe liefde.

Nieuwe woongroep

Brood en injera bakker

Bridge to Light 

De kinderen ervaren dat zij gezegend zijn 

binnen hun trieste omstandigheden. Zij 

kunnen naar school er is voor hen 

voldoende voedsel, aandacht voor hun 

gezondheid en een liefdevolle omgeving. 

Karin, de moeders en medewerkers die 

voor hen zorgen hebben veel geduld en 

dragen alles aan om dit te realiseren.

Uniek is ook dat alle kinderen een bijbel 

hebben zo gauw zij kunnen lezen. Zodat 

zij God de Vader leren kennen en het 

verlossingsplan leren verstaan. 

De opdracht, belofte en troost is in de 

bijbel voor alle mensen, -van ver en 

dichtbij- dezelfde; 

Joh 1:9: Indien wij onze zonden belijden, 

Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 

zonden te vergeven en 

ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Zonder uw hulp kunnen wij niets doen 

voor een oplossing van de nood en de 

toekomst van de allerarmsten.

Hartelijk dank daarvoor namens alle 

kinderen.

   



Veestapel & tuinen Vluchtelingenkamp

Weeskinderen op het platteland

Onbekende leverziekte

Abraham’s Oasis

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

karinethiopia@gmail.com 

Adres in Nederland:

Fam B.van den Bosch

Wilhelminastraat 91

3901 DB Veenendaal

0318-552007

bas.v.d.bosch@hetnet.nl 

Interessante documentaire 

Op de site van bridgetolight.nl kunt u 

een knop vinden die u brengt bij de 

indrukwekkende documentaire ‘Walk 

to Beautiful’, over het leven van de 

meisjes op het platteland die uiteinde-

lijk bij Karin in het dorp terecht komen 

als moeder voor de weeskinderen.

De dankbare kinderen van Grace Village. 

Een heerlijk vrij moment in het droge gras 

met prachtige bloemen.

   


