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Beste vrienden van Grace Village,

We zijn blij u te kunnen vertellen dat het naar omstan-
digheden goed gaat met iedereen in Grace Village. Sinds 
januari jl. is er regelmatig telefonisch contact met Karin. 
In Grace Village is rust en vrede en in gesprek met Karin 
wordt steeds meer duidelijk wat een traumatische ervaring 
het begin van de oorlog (november 2020) voor iedereen is 
geweest. Het was vreselijk zwaar, met momenten waarin 
iedereen voor zijn of haar leven vreesde. De jongste kinde-
ren verwerken dit al spelend, maar de oudere kinderen sla-
pen nog slecht en er is hulp voor hen bij hun verwerking. 
Dat heeft tijd nodig. De kinderen gaan nog steeds niet naar 
school, eerst kwam dit door de coronamaatregelen, daarna 
de oorlogssituatie en nu worden de scholen gebruikt om 
vluchtelingen in op te vangen.

Karin vertelde in een telefoongesprek met het bestuur dat 
ze zelf ook voelt dat ze in een voortdurende waakzame 
houding leeft. Ze is erg vermoeid, maar ervaart ook dage-
lijks in hele praktische dingen dat God voor hen zorgt. Zo 
zijn gestolen spullen, waaronder bijvoorbeeld babymelk-
poeder, voedselvoorraad en de ezels, weer teruggebracht. 
Het voelt alsof God zelf alles in Grace Village beschermt; 
mens, dier en bezittingen. Een van Karins chauffeurs is No-
ridin, een moslim die al een heel aantal jaren een trouw 
helper is, heeft dit ook ervaren. Hij neemt ‘s avonds altijd de 
auto mee en rijdt dan de volgende morgen het personeel 
vanuit Shire weer naar Grace Village. Op een avond bracht 
hij opeens de auto naar Grace Village terug en zonder iets 
te zeggen rende hij weer weg. Hij vertelde dat God hem 
onrustig had gemaakt over de plek waar hij normaliter de 
auto parkeert. Hij voelde zich gedrongen om de auto daar 
weg te halen. En wat bleek? In die nacht werd de zijkant 
van het hotel waar de auto altijd stond helemaal stuk ge-
schoten.

Inmiddels zijn de banken weer open en kan Karin geld op-
nemen en is er ook voldoende voorraad eten op het ter-
rein. De nieuwe waterpompen zijn een zegen. Ook de sol-
daten maakten er gebruik van en zijn daar heel dankbaar 
voor. Met Kerst heeft Karin brood en koffie aan de soldaten 
uitgedeeld om hen te bedanken voor hun bescherming. U 
begrijpt dat er positief gesproken wordt over die vriende-
lijkheid vanuit Grace Village. Inmiddels is de bewaking van 
de soldaten overgenomen door zes nieuwe bewakers zon-
der wapens. 
Op 31 januari jl. was er zelfs een feestje op het terrein: 
Carlos trouwde met Martha. Beiden hebben ze als kind in 
Grace Village gewoond en nu zijn ze in Ruths voormalig 

huis gaan wonen.
We proberen ook zicht te houden op de situatie van de 
andere jongvolwassenen die niet meer in Grace Village 
wonen, maar dat is lastig. Een aantal van hen is na hun 
vlucht weer terug in Shire gekomen, maar er zijn er ook 
die naar Sudan gevlucht zijn en daar nog steeds zijn. Voor 
zover we kunnen nagaan, is iedereen op dit moment nog 
veilig en gezond.

BUITEN DE POORT zijn nog grote spanningen doordat de 
Eritrese soldaten nog niet weg zijn. Men verwacht nog al-
tijd een tegenaanval van het rebellenleger dat verslagen 
leek te zijn. Karin kan alleen naar Shire heen en weer rei-
zen. Haar staf probeert via via erachter te komen hoe het 
met de families gaat waar kinderen uit Grace Village weer 
zijn gaan wonen. Velen zijn gevlucht. Om voor hen makke-
lijk te vinden te zijn, dragen Karin en haar staf herkenbare 
Grace Village jasjes als ze in Shire zijn.
U heeft ongetwijfeld via de media gehoord of gezien hoe 
groot de nood is in het noorden van Ethiopië. Op dit mo-
ment zijn er zo’n 450.000 vluchtelingen in Shire en elke 
dag komen er vanaf het platteland meer vluchtelingen bij. 
Verjaagd uit hun huizen, zonder eten want hun oogsten 
zijn verbrand of geroofd. De dood ligt op de loer voor velen. 
Grote internationale hulpverleningsorganisaties zorgen 
voor de leniging van de eerste nood van de vluchtelingen. 
Maar dat gaat niet eenvoudig. Het is moeilijk om aan eten 
te komen en overheidszaken zijn nog niet goed geregeld, 
omdat er allemaal nieuwe mensen op de bestuursfunc-
ties zitten, die eigenlijk zelf ook niet weten wat de nieuwe 
wetten en regels zijn en hoe zaken georganiseerd moeten 
worden.

Hoogzwangere vrouwen zijn vaak tijdens hun vlucht be-
vallen van hun baby, meestal zonder enige medische hulp 
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• bescherming
• Mogelijkheid om noodhulp te geven
• Voldoende geld en eten
• Bruiloft van Carlos en Martha

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Om voor te bidden:
• Lichamelijk herstel en kracht voor Karin en haar team
• Bescherming
• Goede nachtrust en troost voor de kinderen die 

nachtmerries hebben
• Herstel van de rust in het land en goed bestuur
• Bescherming voor de jongvolwassenen.

We zijn blij met de extra giften die we in de afgelopen 
maanden van u hebben ontvangen! Zoals we in de vorige 
nieuwsbrief vermeldden, zijn de kosten van levensonder-
houd enorm gestegen. Maar de verwachting is ook dat 
het aantal kinderen in Grace Village de komende tijd zal 
gaan toenemen. Dat betekent dat we besloten hebben 
om het maandbedrag dat Karin vanuit Bridge to Light 
ontvangt, te gaan verhogen en dat we dit kunnen doen is 
te danken aan uw trouwe ondersteuning!

Maar er is meer nood. Karin heeft voor de baby’s die toe-
vertrouwd worden aan Grace Village babymelkpoeder 
nodig en dat is duur, zo’n acht euro per blik. En Karin zou 
ook graag baby’s van de vluchtelingen willen helpen en 

heeft daarom om extra geld gevraagd. We kunnen haar 
nu al een mooi startbedrag geven van de extra giften die 
we ontvingen. Maar ze kan meer geld gebruiken. Laten 
we Karin een mooi moederdagcadeau geven! Vermeld u 
bij het over-maken van uw extra gift a.u.b. Project baby-
melkpoeder. 
Het uitbreken van de oorlog en de spannende situatie 
op Grace Village zorgden ervoor dat we per e-mail regel-
matig updates hebben gestuurd. Aangezien de situatie 
gestabiliseerd is, zullen de updates vervallen en zult u 
via de reguliere nieuwsbrief op de hoogte worden ge-
houden. Mochten we toch de noodzaak zien om belang-
rijke informatie met u te delen, dan zullen we u weer een 
tussentijdse e-mail versturen. 

en zo sterven veel moeders bij de bevalling en zijn er ba-
by’s die daardoor geen voeding krijgen. Karin zorgt op dit 
moment voor 4 baby’s en verwacht dat dit aantal in de 
komende tijd flink zal toenemen. Want sinds het begin van 
de oorlog zijn er ook veel meisjes en vrouwen verkracht 
door soldaten en men verwacht in juni/juli een geboorte-
golf van deze baby’s. 
Verder heeft Het Rode Kruis hulp van Karin gevraagd om 
1 jaar lang 50-200 kinderen op te vangen, die nu op straat 
zwerven. Ze weten niet waar hun ouders zijn en of ze om-
gekomen zijn in de oorlog. Op dit moment vinden de voor-
bereidingen plaats voor de eerste 50 kinderen. Het Inter-

nationale Rode kruis financiert dit project en zorgt voor de 
nodige aanpassingen en uitbreiding van opvangruimte in 
Grace Village en voor het voedsel etc. Karin heeft gespe-
cialiseerd personeel aangenomen die getraumatiseerde 
kinderen kunnen helpen. 
Karin en haar team zijn ook begonnen met hulp aan  
200 families (800 mensen) in een wijk in Shire. Zij ont-
vangen 1 maand voedsel en zo’n 180 vrouwen leren hoe 
ze een winkeltje of iets dergelijks kunnen opzetten, zodat 
ze in hun eigen onderhoud kunnen gaan voorzien en geen 
bedelaars worden. De nood is dus hoog en Karin doet wat 
ze kan om te helpen.


