
Karins Nieuwsbrief
Stichting Bridge to Light

Onverwacht verdriet 

om overlijden van Zaid

Opnieuw een vondeling 

binnengekomen

  Hayelom en Meoez 

      terug door heimwee  

 

Toekomstplannen:
Uitbreiding van de 
koeienstal en zo 

steeds meer
 zelfvoorzienend 

worden.                  

                                  

Rebekka met           
baby Hanna 

op haar schoot.
Dit vondelingetje 
gaat een nieuwe 

toekomst tegemoet.

MiIlion begint 
haar draai weer te 
vinden nadat haar 

vriendinnen 
terug zijn 

naar hun ouders.

Gezondheid

Grace Village

Bridge to Light
Voor Bridge to Light was het een grote schok toen wij het bericht ontvingen van het 

overlijden van Zaid. Zij werd, een aantal jaren geleden, door familie Boesaard in 

Katwijk liefdevol verzorgd. Ze onderging een hartoperatie in het AMC. Deze was 

zeer geslaagd en het heeft haar erg goed gedaan. Het was een sociaal, lief en 

gelovig meisje binnen Grace Village. Wij leven mee met haar moeder (waar zij weer 

woonde) en iedereen binnen Grace Village om dit verlies te verwerken. 

Acties

In Zaltbommel heeft de Kringloopwinkel “De Spullewaard” door middel van een aktie 

een mooi bedrag bijeengebracht voor Grace Village. Waarvoor onze dank.

Websponsoractie

Bridge to Light biedt u een nieuwe mogelijkheid om de weeskinderen binnen 

kinderdorp Grace Village fi nancieel te kunnen helpen. Voor € 30,00 per jaar kan uw 

bedrijfsnaam met logo geplaatst worden onder het kopje websitesponsoren. Via 

deze link krijgt uw bedrijf naamsbekendheid en komt uw site volledig op het scherm.

Wij roepen u op om in uw omgeving hier bekendheid aan te geven of meldt uzelf aan 

om hier gebruik van te maken via info@bridgetolight.nl 



Zelfsupporting

Kinderen in het vluchtelingenkamp

Tenslotte

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:

Stichting Bridge to Light

dr. de Visserstraat 5

3904 GE Veenendaal

0318-555721

info@bridgetolight.nl

Water


