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We kijken terug op een heerlijke vakantietijd. De omliggende riviertjes zaten vol water waar de kinderen naar 
hartenlust in konden zwemmen. De scholen zijn weer begonnen en dit jaar zullen Yohanna en Mussee naar de 
eerste klas gaan en Abel en Hayelom zullen met de kleuterschool beginnen. Dit jaar hebben we twee jongeda-
mes die naar het voortgezet onderwijs gaan. Selam wil graag doorleren, zodat ze naar de universiteit kan. Eden 
heeft besloten om de lerarenopleiding te gaan doen. Jonathan, Lydia en Samrawit zitten nu in de negende klas, 
Ashenafi en Elsa in de achtste klas en zij zullen examen doen dit jaar. De tijd vliegt voorbij! Zo heb je ze als 
baby en zo gaan ze naar school.
Deze zomer was er een vrijwilligster vanuit Amerika die voor drie maanden het Engels van de kinderen heeft 
bijgespijkerd. De nadruk lag voornamelijk op het lezen. Daarnaast hadden we een Ethiopische leraar die zich 
heeft gericht op het lezen van de Ethiopische taal. De resultaten zijn geweldig. De kleuterschool kinderen heb-
ben het alfabet onder de knie en kunnen al simpele woorden lezen, dus ze lopen nu voor op hun klasgenoten. 
En de oudere kinderen zitten nu af en toe met 
hun neus in een boek. Een van de hoogtepunten 
van de vakantie was de jaarlijkse kampweek geor-
ganiseerd door het Child Evangelism Fellowship 
team. Een week lang zingen, bijbelverhalen ho-
ren, bijbelverzen leren en spelletjes doen en aan 
het eind van de week kampvuur binnen rondom 
de houtskoolvuurtjes met ‘smores’ (geroosterde 
spekjes op een koekje met chocola).
Half september vierden we het Ethiopisch nieuw-
jaar. Het is hier nu 2012. We hadden een hele 
gezellige dag met elkaar. Er kwam ook een hele 
delegatie van jonge mannen die korte en langere 
tijd bij ons gewoond hebben. Haftom, die nu 
net klaar is met zijn studie, Awash, die ook net 
zijn studie heeft afgerond, Heluf die werkt, Semere die naar de 11e klas hoopt te gaan en Samson die naar de 
tiende klas gaat. Het was leuk om iedereen weer even te zien en te horen dat het goed met ze gaat.
De baby’s groeien als kool. Nardos en Eyob kunnen lopen en wonen nu in een huisje met andere kinderen. 
Nardos is voor controle van haar hoofd in Addis Ababa geweest en de dokters waren tevreden. Ze hoeft pas 
terug te komen als ze twee is, zodat er besloten kan worden hoe haar schedel gerepareerd kan worden. Nardos 
en haar zusje Bethlehem gaan alle twee terug naar hun familie en tegelijkertijd proberen we ook hun moeder 
psychiatrische hulp te geven. Bethlehem zal al in januari terug gaan en Nardos nadat ze geopereerd en her-
steld is. Degene die Eyob indertijd gevonden heeft, is bezig met een adoptieprocedure voor hem. Langzaam 
maar zeker merken we dat de interesse voor lokale adoptie aan het toenemen is en we krijgen ook via de over-
heid doorverwijzingen. Momenteel hebben we dit even uitgesteld, omdat we goede procedures willen opstel-
len, zodat we er zeker van kunnen zijn dat onze baby’s in een goede familie terechtkomen. 
Afgelopen regentijd hebben we ook een veertienjarig meisje opgevangen dat bevallen was. De grootmoeder 
was helemaal hysterisch en wilde de baby doden en de moeder van de baby probeerde zelfmoord te plegen. 
Gelukkig kalmeerde iedereen nadat de moeder bij ons kwam met haar baby en na overleg met de familie 
wilde de grootmoeder haar dochter met de baby heel graag terug hebben, zodat ze haar school kon afmaken. 
We zijn altijd heel erg blij als de situatie goed afloopt.
We krijgen dus met allerlei verschillende en vaak dramatische situaties te maken, maar het mooie is dat in 
Grace Village rust en vrede heerst. De Grace Village kinderen heten iedereen altijd van harte welkom, oorde-
len niet en helpen zodoende al de ‘gewonden’ die binnen komen druppelen.
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Om voor te bidden:

•  Het komende school jaar
• De kinderen die uit moeilijke en dramatische situaties   
 komen.
• Voor veiligheid op de weg naar school en terug.
• Voor ons personeel die soms naar moeilijk te bereiken  
 gebieden moeten reizen.

Om voor te danken:

• Een goede regentijd, een goede watervoorraad voor  
 het komende jaar.
• Gezonde kinderen.
• De liefde die de kinderen aan anderen hebben leren  
 geven.
• Alle kinderen doen het goed op school.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Misschien denkt u ook wel eens: Hoe is het nu met? We hebben via oud bestuurslid Caroline wat foto’s voor u 
verzameld van jong-volwassenen die als kind in Grace Village woonden.

Solomon Alem met zijn ver-
loofde.

Alemnesh (l) en Helen Hailu (r). Alemnesh woont in Mekelle en geeft les in de kleu-
terschool. Helen Hailu is de zus van Solomon, Angusom en Haben en heeft de 10e klas 
gehaald en wil graag verpleegkunde in Axum gaan studeren. Solomon werkt op kantoor 
bij een organisatie die niet onder de overheid valt (ngo). Hij zorgt voor zijn broer en zus-
sen. Haben woont op dit moment bij iemand van de kerk.

Martha, zus 
van Semere.

vlnr Haftom - Semere 
- Awash - Carlos - Yasu –
Huluf die met nieuwjaar 
op bezoek waren bij Grace 
Village. Haftom is deze 
zomer ook afgestudeerd aan 
de universiteit en behaalde 
zijn diploma voor de studie 
Management.

Tsega en Fethi wonen 
met hun zoontje Peter in 
Canada. Het gaat goed 
met ze, alhoewel ze nog 
wel een beetje hun draai 
moeten vinden. Tsega 
mist haar zusje en broer-
tje Regeby en Haftom.

Awash heeft zijn studie 
Wetenschap en Techno-
logie aan de universiteit 
met hele goede cijfers 
afgerond.Hij slaagde 
als een van de zes beste 
studenten van de 1000 
afgestudeerden. Hij zou 
graag nog een master 
doen, liefst in het buiten-
land.


