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Lieve vrienden, 

De Grace Village watervoorziening blijft onze grootste zorg. 

Afgelopen maand zagen we de bodem van ons reservoir en ook 

ons meer was sneller leeg dan verwacht. Het mooie was, dat het 

toen gelijk begon te regenen. Hierdoor hadden we een paar dagen 

uitstel voordat het ezeltje met zijn waterkarretje moest komen 

‘voorrijden’. Gelukkig hebben we hem maar een aantal keer 

hoeven gebruiken en momenteel lijkt het erop dat de regentijd 

begonnen is: we hebben nu al een aantal dagen iedere dag een 

fl inke bui gehad. Daar zijn we natuurlijk enorm dankbaar voor. 

Twee baby’s 

gearriveerd 

Veel buitenlands 

bezoek

Het is weer bijna 

examentijd!

De regentijd geeft het nodige 
water, maar ook prachtige 

regenbogen! 

Tadela (‘de gelukkige’) is één van 
de twee nieuwe bewoners van 

Grace Village

Het probleem is dat er wat beweging in de 

grond zit, dus af en toe krijg je scheuren in 

je betonwerk. Gelukkig was er een aantal 

mensen uit Nederland op bezoek en zij 

hebben geprobeerd om een aantal scheu-

ren in het bassin te dichten. Zo hopen we 

dat we komend jaar wat meer water zullen 

behouden. 

Kinderen 

Grace Village werd de afgelopen weken 

verblijd met de komst van 2 baby’s. 

Allereerst een meisje dat het zusje van 

Naomi blijkt te zijn.  Het centrum waar ze 

geboren werd heeft haar Tadela (de 

gelukkige) genoemd. Naomi is helemaal 

trots op haar nieuwe zusje en iedereen die 

langskomt wordt gelijk aan de arm 

meegetrokken om het nieuwe zusje te zien.

Medio mei werd er een ander meisje van 

ongeveer een maand oud gebracht die we 

Kal Kidan (belofte)  hebben genoemd. Dit 

meisje is een vondelingetje dat bij een 

oudere mevrouw was achtergelaten. Die 

vrouw is niet in staat om voor haar te 

zorgen, dus nu heeft Kal Kidan bij ons een 

veilig plekje gevonden.

De kinderen zijn nu met de laatste 

schoolweken bezig, dus dat betekent voor 

de kinderen in de achtste, tiende en 

twaalfde klas dat de examens voor de deur 

staan. Er wordt hard gestudeerd!  

Grace Village, de school en de kinderen 

hebben de afgelopen weken fl ink aandacht 

gekregen. Eerst kwamen er vijf Nederlan-

ders op bezoek waarvan er 2 leraar voor 

speciaal onderwijs zijn. Verder zijn er 

uniformen genaaid, is er advies op school 

gegeven en werden reparaties gedaan. 

Momenteel zijn hier 11 mensen uit 

Amerika die op school helpen, alle 

kinderen een medische check-up geven en 

na school de kinderen bezighouden. De 

kinderen vinden het helemaal geweldig 

met alle gasten. Ze doen veel nieuwe 

ideeën op, zoals hoe ze een clowns-act 

kunnen doen, nieuwe spelletjes, nieuwe 

liedjes, enz. Daarnaast gaat hun Engels 

met sprongen vooruit. 

De zomer, oftewel de regentijd, is voor ons 

altijd een drukke tijd, want dan moeten er 

rapportages worden geschreven over alle 

kinderen binnen en buiten Grace Village, 

foto’s van alle kinderen worden verzameld, 

schoolrapporten gekopieerd, enz.  Geluk-

kig zijn onze oudere jongens nu zover dat 

ze ons daar een handje mee kunnen 

helpen, dus we hopen dat het dit jaar 

allemaal snel voor elkaar zal zijn.  

Grace Village

Alle medewerkers hebben zich gezamenlijk 

ingespannen om meer fruitbomen in Grace 

Village te planten en de muurtjes te 

repareren die het wegwassen van de grond 

tegengaan. Het is bemoedigend om een 

actief team van mensen om je heen te 

hebben die zich gezamelijk in willen zetten. 

De kinderen leren hier ook weer van en 

helpen vanzelf met allerlei activiteiten mee. 

Zo veranderen we langzaam maar zeker in 

een echt dorp. Om dit verder te stimuleren 

hebben we onlangs ons magazijn omgeto-

verd tot winkel en  krijgen alle huisjes nu 

“nep geld”, wat ze alleen in de Grace Village 

winkel uit kunnen geven. Voorheen gaven 

we ieder huisje een afgepaste hoeveelheid 

eten, maar nu kan ieder huisje dus “kopen” 

wat en hoeveel ze zelf willen, waardoor er 

De Nederlanders die Grace Village bezochten hebben veel kunnen doen. Zo zijn er bijvoorbeeld 

schooluniformen genaaid en reparaties aan het waterbassin uitgevoerd. Maar er was natuur-

lijk ook tijd om gezellig met de kinderen te knutselen!



meer vrijheid is voor eigen inbreng van de 

huismoeders. En het werkt tot nu toe prima; 

de moeders gaan economisch met hun geld 

om.

De meisjes in het nieuwe huisje ‘Nieuw 

hoofdstuk’ doen het ook goed. We zijn al 

een paar keer op de koffi e uitgenodigd en 

hebben ook al een aantal keren van hun 

kookkunsten geproefd.  Ze maken goede 

vooruitgang.

Tsega heeft haar kappersopleiding afge-

rond, maar wil nog steeds graag voor een 

aantal kinderen zorgen. De komende 

regentijd zal zij dus een aantal pleegkinde-

ren, wiens ouders in de gevangenis zitten, 

tijdelijk onder haar hoede nemen totdat de 

ouders vrijkomen. Ook willen we proberen 

om haar zusje Regeby bij haar te laten 

wonen als familiehereniging. 

We zijn nog steeds bezig om pleegzorg en 

lokale adoptie op poten te zetten en 

langzaam maar zeker krijgt dat ook steeds 

meer vorm. We hebben een eerste opzet 

liggen, die we de komende maanden met de 

overheid gaan bespreken. Maar we hopen 

dat Tsega’s huisje voor pleegzorg als een 

voorbeeld zal werken voor de lokale 

gemeenschap.

We zijn enorm trots op onze oudere 

jongens, die dit jaar zelfstandig in Shire 

hebben gewoond. Ze hebben de stap naar 

zelfstandigheid goed doorstaan en het zijn 

nu volwassen jonge mannen geworden, die 

graag in hun vrije tijd naar Grace Village 

komen om met hun broertjes en zusjes te 

spelen. 

We zijn dankbaar voor het mooie werk wat 

we hier mogen doen. Met kinderen werken 

en hen helpen op hun weg naar zelfstandig-

heid is niet altijd eenvoudig, maar als je dan 

zoveel kinderen ziet waarmee het goed gaat 

dan maakt dat het alle moeite waard. En uw 

bijdragen maken daar een onlosmakelijk 

deel van uit! We willen u daar, ook namens 

alle kinderen die we mogen helpen, weer 

heel hartelijk voor bedanken. 

Met een vriendelijke groet vanuit Ethiopie,

Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

• Voor de nieuwe baby’s

• Voor de kinderen die examen doen

•  Voor een goede regentijd, zodat onze 

watervoorraad weer op peil komt

•  Voor Tsega, die een eerste huisje voor 

pleegzorg gaat beginnen

Om voor te danken:

•  Voor alle gasten en de hulp die zij op vele 

manieren hebben gegeven

•  Voor alle mensen die dit werk fi nancieel 

ondersteunen

•  Voor de oudere kinderen, waar het zo goed 

mee gaat

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Bridge to Light 

Een greep uit de bijzondere giften die wij mochten ontvangen:

Zorgcentrum De Wijngaerd in Made heeft een groot aantal zeepcadeautjes afgenomen bij Soap 

for Hope. De opbrengst, ruim € 1.400,-, komt ten goede aan de Grace School. Alle betrokkenen 

heel hartelijk bedankt voor dit fantastische bedrag!

Ouderen uit Doorn konden onlangs op de Voetiusschool genieten van een heerlijke pannenkoek. 

De leerlingen van groep 7/8 haalden hiermee € 100,- op en schonken dit aan Grace Village. Wij 

bedanken de leerlingen, de ouderen én de school voor deze mooie actie! 

De heer Jos Averesch hoopt in oktober van dit jaar naar Grace Village te gaan om daar te helpen 

met het groot onderhoud aan de huisjes. Hij is een actie begonnen om Grace Village bij een grote 

groep mensen onder de aandacht te brengen en zo extra inkomsten te genereren voor het kinder-

dorp. Van deze giften kunnen hopelijk (een deel van) de nodige werkzaamheden worden betaald. 

Er zijn al diverse schenkingen gedaan, fantastisch! Dank aan zowel Jos als de gulle gevers.

        www.facebook.com/bridgetolight          @StBridgeToLight

Heeft u onze vernieuwde website 

al bewonderd? Hierop is heel veel 

informatie over onze stichting en 

over Grace Village te vinden. 

Maar ook prachtige foto’s! 

www.bridgetolight.nl

We mochten Kal 

Kidan, een jong 

vondelingetje, 

in ons dorp 

opnemen. Haar 

naam betekent 

‘belofte’.


