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We stappen uit het enige vliegtuig dat op het vliegveld staat.
Eindelijk… we zijn in Axum. Wat hebben we ernaar uitgekeken om onze voet (weer) op Ethiopische bodem te zetten en
Grace Village te bezoeken! Het is nog ochtend en de temperatuur is aangenaam warm. We weten dan nog niet hoe warm
het tijdens ons bezoek gaat worden. Op sommige dagen haalt
het kwik de 45 graden Celsius!
We lopen over het vliegveld
naar de kleine hal waar onze
bagage zal worden afgeleverd. Door een raam ontdekken we Karin die ons zwaaiend verwelkomt. We stappen
in de auto van Grace Village
en rijden een uur over de nog
Koffieceremonie

niet zo lang geleden geasfalteerde weg naar Shire.
Karin neemt ons mee voor onze eerste kop sterke, Ethiopische
koffie bij een koffiekraampje aan de weg waar een vrouw de
bonen heeft gebrand, fijngemalen en de koffie aan het pruttelen is. De geur van de koffie prikkelt onze zintuigen en we
voelen ons thuis. En dat gevoel is de rest van de week alleen
maar sterker geworden. Wat waren we bevoorrecht dat we bij
Karin konden zijn en zij haar chauffeurs aan ons ‘uitleende’,
zodat we veel contact hadden met de mensen in het noorden
van Ethiopië en veel hebben gezien.

Bij wie hoor ik?
We genieten ervan de kinderen van Grace Village in goede
gezondheid te zien. Wat bijzonder om ook de tweeling Zelalem en Bedalu te kunnen vasthouden. Het is een wonder dat
ze in leven zijn als je bedenkt dat ze in een riool gelegd waren
om te sterven. En eigenlijk heeft elk kind dat in Grace Vil-
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lage woont een geschiedenis van afwijzing. Voor de een
kan dit een positieve wending krijgen als er familie van
hen gevonden wordt of langskomt en hen een woonplek
aanbiedt. Maar veel van de kinderen die nu nog in het
dorp wonen, worstelen met het feit dat ze niet weten wie
hun vader en moeder zijn. Op wie lijken ze, waar komen
ze vandaan, waarom wilde hun moeder hen niet meer?
We zien dat God Karin en haar medewerkers zegent in
het terugvinden van familie. Maar we vragen u te blijven
bidden voor de kinderen die op Grace Village wonen en
elke dag hopen dat er familie van hen gevonden wordt.
Een aantal van hen hebben zelfs last van depressiviteit
hierdoor. Karin wordt in dit proces ook bijgestaan door
een psycholoog. Het horen bij een familie is van enorm
groot belang in Ethiopië. Een familie draagt zorg voor
elkaar. Bid voor wijsheid voor Karin om op de juiste
wijze met de kinderen om te gaan en de juiste woorden
tegen hen te spreken. Ook al voelt Grace Village als een
familie, het kan de echte familie niet evenaren.

Eten als familie

Fisseha

Terug naar familie
Zoals u weet is het huidige beleid van de Ethiopische regering
dat er actief gezocht moet worden naar familie van kinderen in
een weeshuis. Dat geldt dus ook voor Grace Village. Karin heeft
een voormalige leraar van de school, Fisseha, aangesteld als maatschappelijk werker. Fisseha is een expert in het vinden van familie
van kinderen door zijn contacten met families in het noorden van
Ethiopië. In de afgelopen drie jaar zijn er al ruim 40 kinderen van
Grace Village herenigd met familie. Fisseha bemiddelt in de contacten met de familie en bezoekt ook alle kinderen regelmatig.
Hij loopt soms uren om de kinderen te kunnen bezoeken. Wij
hebben Fisseha van dichtbij aan het werk mogen zien en zijn met
hem op bezoek geweest bij een aantal kinderen die nu bij familie
op het platteland wonen.
Dat waren Helen en haar broertje Gebron, Million, Jonas, Temasken, Rawa, Rahel, Bethlehem en Joseph. Deze boomlange vent is
zo natuurlijk in zijn omgang met de kinderen. Op straat zwermen
er altijd kinderen om hem heen. We werden steeds weer getroffen
door de liefde die we zagen in de ogen van de familieleden die nu
voor deze kinderen zorgen. Dat was voor ons als bestuursleden
een hele geruststelling omdat we niet goed konden inschatten of
deze maatregel van de overheid ook echt het welzijn van het kind
op het oog heeft. We zijn blij met Karin en haar medewerkers
die de proces heel zorgvuldig begeleiden en het kind ook blijven
volgen als het weer bij familie woont.
Een andere leraar, Tiglay, bezoekt nu de kinderen met een handicap die herenigd zijn en is daarnaast als maatschappelijk werker
verantwoordelijk voor het straatkinderen project. Het afgelopen
jaar heeft Karin door een buitenlandse gift dit project op kunnen zetten. Ze stelden zichzelf tot doel om te proberen in een
jaar 20 kinderen te weerhouden van een straatleven en te herenigen met familie. Nu, een jaar later, zijn door bemiddeling van
de medewerkers van Grace Village 50 kinderen naar hun familie teruggebracht! Kinderen die van huis weglopen worden door
Tiglay opgewacht bij de bushalte in Shire. Hij trekt dan een dag

met hen op en probeert hun vertrouwen te winnen
en zo mogelijk reist hij dan zelf met hen terug naar
waar ze vandaan komen en gaat in gesprek met de
familie. Een paar dagen na ons vertrek mocht Karin een workshop geven over hun aanpak van het
straatkinderenproject aan diverse instanties die in
het noorden van Ethiopië werken.

Op pad met Karin

Tiglay in gesprek met straatjongeneren

en hun hoofd boven water houden in soms best moeilijke omstandigheden. En natuurlijk, net zoals onze
eigen tieners, hebben ze ieder zo hun eigen leermomenten na het nemen van een verkeerde beslissing,
maar we zien een groei naar volwassenheid. We zijn
trots op wat ze bereikt hebben en bidden dat ze in hun
land tot grote zegen zullen zijn.

Laatste nieuws

Bibliotheek op een school

Omdat Dionne (15 jaar) met ons mee was, hebben Tiglay en
Fisseha ons ook meegenomen naar een aantal scholen waar
Dionne kon zien hoe het er op een school in Ethiopië aan toe
ging. We werden als hoog bezoek ontvangen en mochten in
diverse leslokalen kijken en docenten en leerlingen ontmoeten. De klassen tellen vaak wel 60 leerlingen, het dubbele van
wat we in Nederland gewend zijn. Dionne verzamelde heel
wat informatie die ze kon gebruiken voor haar presentatie
voor de medeleerlingen in haar school.

Inmiddels zijn we al weer 2 maanden verder en is er
al flink veel regen gevallen in Ethiopië, zoveel dat het
hele waterreservoir weer vol is. Dat was bijna leeg
toen wij er waren! Er is weer een nieuwe baby bij,
Bethlehem, van nog maar een paar dagen oud. De
moeder is geestelijk niet in orde en kon niet voor haar
zorgen. Dit is tijdelijke opvang totdat met de familie
is overlegd. Het is nog de vraag of de familie de baby
erbij kan hebben want ze zorgen al voor een van haar
kinderen.

Doop Henok

Jong volwassenen

Op zondagmiddag zijn we op bezoek gegaan bij de jong volwassenen die vroeger in Grace Village woonden, maar inmiddels zelfstandig zijn.In het huis van Samuel en Berhane
(beiden nog aan het studeren) werden we gastvrij ontvangen
en proefden we de lekkerste koffie van die week, gemaakt
door Samuel. Hayelom woont tijdelijk ook bij hen nu hij zijn
studie Healthcare met succes afgerond heeft. Verder waren
daar: Tsega (die een eigen theehuisje runt) en haar zusje Regebe, Helen en haar broertje Angusom, Rawa (nu apothekersassistente), Berihu en ook Solomon kwamen langs om
ons te knuffelen. We werden getroffen door de liefde die ze
voor elkaar hebben, maar ook naar ons toe uitten. Het deed
ons goed te zien dat ze hun studie en/of werk serieus nemen

Opdragen baby’s

Henoch deed in mei examen van 12e klas en wacht op de uitslag
en gaat dan hopelijk door naar de universiteit om psychologie
te studeren. Eden en Selam hebben in juni examen van de 8ste
klas gedaan.
Eind juni begint de zomervakantie en Carlos is in de zomermaanden ook op Grace Village te vinden. De ouders van Karin,
Bas en Plonie, zijn weer op bezoek geweest. Wat een zegen dat
dit weer mogelijk is na Bas z’n ingrijpende operatie aan zijn hart.
Het is dan ook een feest dat hij in de dienst van 11 juni jl. vier
baby’s op kon dragen en Henoch kon dopen.
Nu we weer met eigen ogen gezien hebben wat het effect van de
opvang van weeskinderen is op hun verdere leven, zijn we zo
dankbaar dat we met u dit werk mogen ondersteunen. Mocht
u specifieke vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen en doen we ons best die zo goed mogelijk te beantwoorden.
We zullen als bestuur nog verder spreken over de koers voor de
komende jaren naar aanleiding van ons bezoek. In de komende
nieuwsbrieven zullen we u daarover inlichten.

Liefde op Grace Village

Kent u Gidey nog? Zij is nu getrouwd en heeft een
prachtig dochtertje!
De kleuters zingen jezus houdt van alle kinderen
Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Grace Village heeft een erkenning gekregen van de regionale
sociale zaken voor het werk met de straatkinderen. Na een
recent bezoek van dezelfde instantie aan Grace Village wordt
dit dorp door hen als model voor de regio gebruikt.
Goede gezondheid van alle kinderen.
Henochs examens zijn goed verlopen en hij heeft zich laten
dopen.
Het waterreservoir dat weer vol zit.
Carlos die er weer even is.

www.facebook.com/bridgetolight
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Voor een goede regentijd als de kinderen thuis zijn
van school, dat ze zich goed zullen vermaken.
Voor een goede oplossing voor baby Bethlehem.
Voor een gezonde groei naar volwassenheid van de
tieners, zowel lichamelijk als geestelijk.
Voor de aanwezigheid van Gods onvoorwaardelijke
liefde en vrede voor elk kind.

@StBridgeToLight

