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Lieve vrienden,
Het einde van de vakantietijd is weer in zicht, nog een paar dagen en dan gaan de 
scholen hier weer beginnen. We kijken dankbaar terug op een aantal speciale we-
ken. We begonnen de regentijd met een proefproject. We waren gevraagd door 
de overheid om te helpen een oplossing te vinden voor de straatkinderen die al 
lange tijd op straat wonen en overlast geven aan de gemeenschap en de politie 
die hun handen daaraan vol heeft.
We besloten om acht problematische straatkinderen (13 tot 16 jaar oud) voor 
drie maanden in Grace Village op te nemen en een rehabilitatie programma te 
laten doorlopen. Ze woonden in een apart gebouw en er was in het begin weinig 
tot geen contact met de Grace Village kinderen.
De eerste weken waren moeilijk doordat de kinderen ontwenningsverschijnse-
len hadden van roken, drinken en druggebruik en ook misten ze het stadsleven. 
Maar langzaam maar zeker veranderde dat en werd er begonnen met voetballen 
(om half zes ‘s ochtends) en onze kinderen vroegen of ze met de straatjongens 
mochten voetballen. Dit resulteerde in een unieke relatie en vriendschap tus-
sen deze kinderen. De straatkinderen leerden om eerlijk te spelen en niet agressief, ze leerden om hun taalgebruik te verbeteren en 
onze kinderen leerden om hen te accepteren zoals ze zijn. We hebben een paar crisismomenten gehad, waar twee jongens probeerden 
zelfmoord te plegen en een aantal jongens probeerden weg te lopen, maar door counselling is alles uiteindelijk weer in goede banen 
terecht gekomen. Niet lang daarna was er een week bijbelkamp voor de Grace Village kinderen. Maar toen de straatjongens dat hoor-
den, wilden ze ook naar dat kamp. Dat hebben we ze laten verdienen door goed gedrag. En het werd een week om nooit te vergeten. 
Alle kinderen genoten met volle teugen en de straatjongens konden het niet geloven dat je ook plezier met elkaar kan hebben zonder 
geweld. Aan het eind van de week kwamen er twee jongens tot geloof en iedereen vroeg om een Bijbel.
Nu de vakantietijd ten einde loopt, loopt ook het rehabilitatieprogramma ten einde en de jongens gaan een voor een naar hun familie 
terug. We hebben ze training in het houden van kippen gegeven en elk van hen vijf kippen en een kippenhok meegegeven. We blijven 
ze nog een jaar volgen om er zeker van te zijn dat ze thuis blijven en naar school gaan. 

Heel bijzonder was de laatste voetbalwedstijd. De straatkinderen won-
nen deze wedstrijd en Carlos gaf ze allemaal een kauwgom. Spontaan 
liepen ze naar de Grace Village kinderen toe en gaven hen de helft van de 
kauwgom. Dat was het bewijs van hun verandering... van stelen, zoveel 
mogelijk voor jezelf nemen, hadden ze nu geleerd te delen met anderen.
Momenteel zijn er al vijf kinderen terug naar hun familie, een gaat er 
komende week en voor twee zoeken ze nog naar een passende oplossing.
We kijken terug op een geslaagd proefproject waarin we allemaal veel 
geleerd hebben. Het is een ervaring die de straatkinderen niet snel zullen 
vergeten en we hopen dat de veranderingen in hun leven blijvend zullen 
zijn en dat ze bij hun familie zullen blijven.
Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij het werk hier in Ethiopië.

Karin van den Bosch

Soap for Hope

In juli 2009 zijn Gretha en Carolien gestart met het maken van zeepkettin-
gen. Het doel was om geld in te zamelen voor de reis die Gretha wilde gaan 
maken naar Grace Village om daar te gaan helpen. Dat werd zo’n succes 
dat zij besloten hiermee door te gaan en de opbrengst van de verkoop ten 
goede te laten komen aan Grace Village. Soap for Hope was een feit. Naar 
mate er meer producten bij kwamen was er ook meer werk en Coby meldde 
zich aan om ook mee te helpen. Zij zorgde eerst voor vele mooie verpak-
kingen en is later ook zeep gaan vilten. Daarnaast zijn er regelmatig mensen 
die inspringen bij drukke tijden of verkopen op een vrouwendag of fair. In 
september 2014 is Soap for Hope officieel een Stichting geworden.



Heel bijzonder is het feit dat er in die 9 jaar zoveel mooie dingen 
zomaar op hun pad zijn gekomen. Zo heeft Soap for Hope in het 
blad Eva gestaan. Ook zijn er een hotel in Amsterdam en een Bed 
& Breakfast in Geertruidenberg die de zeepjes hebben afgenomen. 
Er zijn verschillende winkels die de zeepjes  verkopen, bijvoorbeeld 
in een souvenirwinkel in Kinderdijk wordt de Hollandlijn ver-
kocht. 
Afgelopen Koningsdag is er een pakket naar de koning gegaan als 
felicitatie voor zijn verjaardag. Soap for Hope heeft in antwoord 
daarop een bedankbrief ontvangen. 
Het laatste jaar is Soap for Hope vooral bezig met het ontwikkelen 
van een lijn die geheel gebaseerd is op natuurlijke grondstoffen. In 
deze lijn zitten zepen, deodorant bodyscrubs, bodycreme en body-
butter. Zo blijft Soap for Hope zich ontwikkelen en is heel dank-
baar voor de zegeningen die zij in dit werk mogen ervaren. Wat zij 
in juli 2009 nooit konden vermoeden, is dat het tot op dit ogenblik 
zo voortvarend gegaan is. Zij hopen in juli 2019 dan ook een 10-ja-
rig bestaan te mogen vieren. Voor u als lezer van deze nieuwsbrief 
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is er een speciale actie namelijk als u voor 1 december een bestelling plaatst ontvangt u 10% korting op de hele bestelling. U gebruikt 
dan bij het plaatsen van de bestelling de volgende code: btllezer2018. Voor meer informatie kunt u gaan naar de facebookpagina: soap 
for hope zeepcadeautjes of de website www.soapforhope.nl. Het e-mailadres is soapforhope09@gmail.com

Van het bestuur
We zijn enorm blij met wat Karin voor zoveel kinderen mag betekenen. De laatste maanden heeft Karin weer drie nieuwe baby’s erbij 
gekregen. 
• Nardos is het zusje van Bethlehem (die nu ruim een jaar oud is). De moeder is psychisch niet stabiel en had Nardos op de  

grond gegooid, waardoor ze een schedelfraktuur heeft opgelopen.
• Eyob, een jongetje dat werd gevonden, onderkoeld was, longontsteking kreeg en geel werd. Hij heeft eerst in het ziekenhuis  

gelegen en toen hij in Grace Village kwam, wilde hij niet drinken en dat heeft even geduurd, maar nu gaat het goed met hem  
en komt hij goed aan.

• Rhodas, een meisje, dat op tijdelijke basis in Grace Village is, omdat de moeder psychisch niet in orde is. Er wordt gezocht  
naar andere familieleden die haar kunnen verzorgen.

We zijn nog op zoek naar sponsoren voor deze en andere baby’s. Als u geïnteresseerd bent of u kent iemand die de sponsoring à € 35,- 
per maand op zich zou willen nemen, dan horen we dat graag via info@bridgetolight.nl 
We bedanken u opnieuw voor alle financiële steun die u ons geeft. We kregen van een aantal scholen in Veenendaal de collecteop-
brengst van dankdag. En het echtpaar Van Til vroeg aan hun gasten in plaats van cadeaus voor hun verjaardag, geld voor Grace Village. 
Het is altijd bemoedigend voor ons als bestuur, maar bovenal voor Karin, om uw betrokkenheid te ervaren!

Op onze website vindt u ons jaarverslag 2017 met de financiële verantwoording. En verder hebben we ook onze uitgangspunten voor 
het bewaken van uw privacy opgenomen in het AVG-document dat u ook op de website kunt vinden.

Om voor te bidden:

•  Bid voor de straatkinderen die naar familie teruggaan,   
 dat ze snel zullen wennen en ook naar school zullen terug gaan.
• Bid voor de kinderen die zich nu weer klaar maken om 
 terug naar school te gaan.
• Bid voor de nieuwe baby’s.
• Bid voor voldoende financiële middelen om onze 
 projecten te kunnen blijven doen.

Om voor te danken:

• Voor een goede regentijd, met voldoende regen   
 om onze watervoorraad weer op peil te brengen.
• Voor het sucssvolle project met de straatkinderen.
• Dat alle kinderen zo goed met elkaar om gingen.
• Dank voor het vinden van de familie van de   
 straatkinderen waar ze naartoe terug kunnen.
• Dank dat er geen ongelukken zijn gebeurd.
• Dank voor de nieuwe baby’s.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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