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Lieve mensen,

Henoch

Een andere tiener die serieus met zijn geloof bezig is, is 
Henoch (18 jaar). Op 5-jarige leeftijd kwam hij in Grace 
Village wonen. Een wijs, klein jochie met een ernstige 
verkoudheid. Na een jaar van wat afwezig-zijn, is hij nu weer 
volop op het rechte spoor en hoopt hij dit jaar examen te 
doen en te starten met een studie psychologie of sociologie. 
Hij getuigt van zijn geloof tegen zijn vrienden en mensen die 
hij op straat tegenkomt. Hij vroeg Karin of hij in de 
zondagsdienst ook een serie bijbelverhalen mocht vertellen. 
Dat gebeurt aan de hand van een platenboek.

Door wat Karin ze meegeeft, kennen ze nu de bijbelverhalen 
en heel wat bijbelverzen. De oudere kinderen zijn begonnen 
om wat van hun zakgeld in de collectezak te doen.

Aster wil lerares Engels worden en zendeling en Jonathan 
praat met zijn vrienden over het geloof.

Met de peuters doet Karin op zondagochtend een half uurtje 
zondagschool. “Ontzettend leuk”, vertelt ze. “We vertellen 
een bijbelverhaal, zingen, doen een spel of kleuren en aan het 
eind mogen de acht peuters zeggen voor wie ze willen bidden 
en dan bidden ze met zijn allen. Geweldig!”

Anwar

De wetenschap te weten dat een Grace Village kind later zelf 
ook is gaan geloven, heeft veel troost gegeven bij het onver-
wachte overlijden van Anwar (20 jr) Hij woonde tot een jaar 
of twee geleden in Grace Village en was een tijdje receptio-
nist, maar hij wilde graag chauffeur worden en hem is toen 
aangeraden om in die richting werk te gaan zoeken. Karin 
werd gebeld met de mededeling dat hij ernstig ziek was en 
heeft hem voor verdere medische behandeling naar Axum 
en later Mekelle laten vervoeren (bloedtransfusie en verder 
onderzoek). Uiteindelijk bleek hij hersenvliesontsteking, 

Baby’s

Sinds januari zijn er drie nieuwe baby’s: een meisje 
(Selamawit) en twee jongetjes, een tweeling (Zelalem en Be-
delu) die te vondeling gelegd waren. De tweeling was te vroeg 
geboren en had een geboortegewicht van een kilo. Ze
moesten een maand in het ziekenhuis blijven omdat ze 
zuurstof en de warmte van een couveuse nodig hadden. 
Alhoewel ze officieel nog niet bij Karin waren aangemeld 
door de regering, zijn ze al in het ziekenhuis verzorgt door 
haar (en Ruth die op bezoek was), omdat door drukte op 
de babyafdeling het voeden er vaak bij inschoot en ze bang 
waren dat ze de tweeling door 
ondervoeding zouden gaan verliezen. Ze zijn inmiddels thuis 
en wegen tussen de 1600 en 1900 gram.

Grace Village: een plek waar verlaten kinderen welkom 
geheten en geliefd worden. Waar ze de kans krijgen om te 
leven en van daaruit een leven op te bouwen, maar 
bovenal: waar kinderen de kans krijgen over Jezus te 
horen, de Weg, de Waarheid en HET Leven. Wat geweldig als 
de kinderen aangeven dat ze Jezus willen volgen en 
daar – ieder op zijn of haar manier – uiting aan geven
Bijvoorbeeld Carlos die momenteel in het derde jaar van een 

bijbelschool in Ghana zit. Dit is een universitaire 
opleiding en hij is enorm gegroeid. Hij spreekt op zondag in 
een gemeente (in Ghana) die momenteel even zonder 
voorganger is en daarnaast heeft hij ook nog twee 
jongerenbijbelstudies. Als verrassing kwam hij in de 
kerstvakantie naar Grace Village. De kinderen wisten van 
niets en gingen dus gezellig met Karin mee naar het vliegveld 
om iets op te halen...en werden enorm verrast.

tuberculose en malaria te hebben. Toen ze de eerste dosis 
intraveneuze medicijnen gaven, overleed hij op 3 februari. 
Iedereen was geshockeerd door dit nieuws. Er is op een 
zaterdagmiddag een herdenkingsdienst voor hem 
gehouden, waar veel van de vroegere Grace Village kinderen 
en werkers zijn geweest. “Het was fijn om het op deze 
manier samen af te kunnen ronden”, zegt Karin. 
“De kinderen waren geschrokken, maar na het eerste 
verdriet waren ze ook wel weer heel nuchter. Aster kwam 
me vertellen dat we niet moesten huilen want hij was nu bij 
de Here Jezus en dat is de beste plek die je je maar kan 
wensen...”



Van het bestuur

        www.facebook.com/bridgetolight                                          @StBridgeToLight

Om voor te bidden:

• Voor dagelijkse wijsheid voor Karin en    
de staf om alles in goede banen te blijven leiden

• Goede verwerking van het overlijden van Anwar,   
vooral voor Carlos die het daar moeilijk mee heeft

• Gezondheid, speciaal voor de nieuwe baby’s
• Voor een goede tijd met Leontine en Hester.

Om voor te danken:

• Verblijfsvergunning Karin is weer verlengd
• Karin ervaart Gods rust en vrede in haar werk, ze weet   

dat het Gods werk is, ook nu Ruth er niet meer is
• Bewaring tegen uitslaande brand
• Het persoonlijk geloof van de kinderen.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Straatkinderen

Sinds april 2016 zijn er al bijna 40 kinderen weer terug naar 
huis door bemiddeling van o.a. medewerkers van Grace Village, 
terwijl het streven was dit voor 20 kinderen te regelen! Slechts 
drie van hen belandden weer op straat, maar zijn inmiddels weer 
terug naar hun familie. Er wordt samengewerkt met de politie, 
sociale zaken en de gemeenschappen waar de kinderen vandaan 
komen. Voor het komend jaar hebben ze weer nieuwe fondsen 
voor dit project gekregen. “We houden contact met de kids, zodat 
we zeker weten dat ze thuis zijn en naar school gaan. We probe-
ren de kinderen zodra ze op straat komen zo snel mogelijk weer 
naar huis te krijgen, voordat ze de kans hebben om op straat te 
wennen. Dit werkt het beste, het komende jaar hopen we te kij-
ken of we de kinderen die al langer op straat wonen en niet naar 
huis kunnen/willen kunnen helpen”, aldus Karin.

Gods zorg

Gods hand rust op Grace Village, dat werd weer eens heel dui-
delijk toen een gecontroleerde verbranding van het land onver-
wacht uit de hand liep, zodat al het personeel en mensen van 
de omgeving te hulp moesten komen om het vuur weer uit te 
krijgen... gelukkig geen verdere schade en geen gewonden! Zelfs 
het personeel vond het een wonder van God!

Met de rest van de kinderen gaat het ook goed. Ze moeten wel 
aangemoedigd worden om te studeren en daarvoor zijn er twee 
keer per week drie leraren die bijles geven en ’s avonds maken ze 
huiswerk. Karin: “We checken wekelijk hoe het op school gaat 
en proberen ze bij te sturen. De eerste weken gaven de eerste en 
tweede klassers wat problemen, maar die hebben zich inmid-
dels goed aangepast op school. We belonen goed gedrag en hard 
studeren. We weten dat ze niet allemaal hoogvliegers zijn, maar 
als we zien dat ze goed hun best doen dan delen ze mee in de 
beloning die kan bestaan uit pizza/hamburger eten of een keer 
gaan zwemmen. Ik merk dat het ook wel weer prettig vinden om 
aangestuurd te worden, ze weten precies waar ze aan toe zijn. Ik 
ben blij dat ik de stap gezet heb om tussen de kinderen te gaan 
wonen, vooral nu Ruth weg is. Als ik naar vandaag kijk bijvoor-
beeld: Ze (12 kinderen) hebben de hele middag bij mij in de 
huiskamer met lego en barbiepoppen zitten spelen zonder ruzie! 
Ik zie dat ze blij en rustig zijn en dat maakt mij blij.”

Op maandagavond 17 april aanstaande zullen twee van 
onze bestuursleden: Leontine Epskamp en Hester Klein 
op het vliegtuig stappen naar Ethiopië en daar een week 
bij Karin zijn. We hebben als bestuur het besluit genomen 
om het andere jaar een projectbezoek (met een delegatie) 
te gaan afleggen. We geloven dat we daardoor meer inzicht 
zullen krijgen in het wel en wee van Grace Village, dat dat 
onze betrokkenheid zal vergroten en natuurlijk willen ook 
letterlijk aan Karin laten zien dat we haar steunen in dit 
prachtige werk. Voor Hester (jeugdvriendin van Karin) is 
dit de eerste keer dat ze Grace Village zal zien. Ze bezocht 
Karin in 2002, maar toen was er nog geen sprake van Grace 
Village. De omgeving zal voor haar dus niet nieuw zijn, 
maar wel het kinderdorp. Leontine is als bestuurslid al in 
2008 een keer geweest. Natuurlijk zullen we verslag doen 
van ons bezoek, tijdens ons bezoek via Facebook en daarna 
via een nieuwsbrief.

We danken u hartelijk voor de extra giften die in december 
binnen kwamen!


