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Beste vrienden van Grace Village,

Laten we beginnen met het 
prachtige nieuws dat op  
21 januari jl. een dochter 
is geboren bij Carlos en 
Martha. Zij heet Mercy. 
Carlos was met Nardos 
anderhalve dag voor de 
bevalling teruggekomen. 
Wat een wonder dat hij 
uiteindelijk toch mocht 
vertrekken uit Addis Abeba 
en nu weer in Grace Village 
is. Allereerst heerlijk voor Martha dat hij bij haar en de 
baby is, maar ook voor Karin zodat hij kan meehelpen in 
Grace Village en omgeving waar zo veel leed is.

Er is nog maar weinig media aandacht en humanitaire 
hulp voor het slepende oorlogsconflict in het noorden van 
Ethiopië. Hoe schrijnend is het dat Oekraïnse vluchtelingen 
zo veel hulp krijgen en dat er in Tigray 5 miljoen mensen 
dreigen te sterven van de honger. De humanitaire situatie 
is sinds onze laatste nieuwsbrief in december 2021 
enorm verslechterd. Onlangs arriveerde eindelijk een 
voedseltransport van 70 vrachtwagens. Karin zei hierover: 
“Zo weinig eten voor zo veel mensen, dat is alsof je een 
heel hongerig kind één erwt geeft en hem dan zegt dat hij 
stil moet zijn. Zo verdrietig. Ik voel me zo gebroken omdat 
we zoveel verzoeken moeten weigeren. Ik zie het verdriet 
in Oekraïne en het voelt alsof je de blanke versie van 
wat hier gebeurt aanschouwt. Onze versie van het leed is 
hetzelfde, maar hier zitten we opgesloten in onze regio die 

langzaam verwelkt en vervaagt omdat men zelfs niet meer 
in de basisbehoeften van de bevolking kan voorzien.
Mensen gaan dood van de honger en hebben gebrek aan 
medicijnen. Wij zien ook bijna geen mogelijkheid meer 
om voedsel uit te delen. Eind maart was onze laatste 
voedselverstrekking buiten de poort. Onze bankrekening 
raakt leeg en als we nog aan contant geld willen komen 
via lokale mensen, dan moeten we daar flink voor betalen. 
We zien op dit moment bijna geen mogelijkheden om 
hier aan contant kasgeld te komen. We zijn nog bezig met 
iemand die misschien nog wat kan helpen als we dollars 
naar een Amerikaanse rekening kunnen overmaken, maar 
we moeten dan ook weer zoveel aan wisselkoers inleveren. 
De dollar is ongeveer 50 Birr, maar hier krijgen we er dan 
maar 35 Birr voor. Maar als er geen andere opties zijn dan 
zullen we het moeten doen. 
Diesel is bijna niet meer aan te komen. We kochten onlangs 
20 liter wat ons 450 Birr per liter kostte terwijl de normale 
prijs 45 birr per liter is! Er rijden bijna geen auto’s meer, we 
zijn terug naar paard en wagen. Maar op een ander moment 
kregen we opeens toestemming van het stadsbestuur om 
50 liter te kopen tegen de normale prijs! God heeft gezien 
wat we nodig hebben en voorziet. Gewoon zo goed om te 
weten dat niemand kan Gods toevoerleiding afsnijden. Hij 
voorziet nog steeds.”

Weinig eten
Aardappelen, linzen en spliterwten zijn niet meer beschik-
baar, dus eten ze nu gewoon meer kool met wat wortelen 
en bieten en de gebruikelijke injera. Gelukkig hebben ze 
hun eigen waterbron. Luxe voedsel is er niet. Momenteel 
wordt gebruikt wat voorhanden is om iedereen drie 
maaltijden per dag te kunnen geven met het weinige 
geld dat ze hebben, maar met de sterk stijgende prijzen 
wordt het steeds moeilijker. De voedselproblemen zullen 
hoogstwaarschijnlijk nog verder toenemen. We geloven 
dat God zal blijven voorzien. Uw gebed hiervoor is hard 
nodig!
Er is stroom op schema: de ene dag van 6u tot 9u, de 
volgende dag van 18u tot 21u en dan een hele dag zonder 
stroom. Daar is goed mee te leven. Verder houdt Karin 
Ruth regelmatig op de hoogte als ze de stad in gaat en 
vanaf een hoog kantoorgebouw met haar belt vanaf haar 
Europese telefoonnummer.

Met de jonge kinderen gaat alles goed. De tieners zijn het 
grootste probleem. Elsa is nu 16 en is het leger ingegaan 
en Ribka die nu 15½ is, voorziet ons ook van de nodige 
problemen. De 15- en 16-jarigen zijn te jong om te werken 
en te oud om te spelen dus die vervelen zich en dan valt 
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Vanuit het bestuur

Om voor te danken:
• Dat God steeds weer in alle noden voorziet
• Dat Carlos op tijd terug was voor de geboorte van 

Mercy
• Dat het naar omstandigheden goed gaat met de 

kinderen
• Voor de onverwachte wonderen

Om voor te bidden:
• Voor echte vrede en voor gerechtigheid voor de 

lijdende mensen
• Bescherming, voldoende eten en gezondheid van de 

bewoners van Grace Village
• Dat meer voedseltransporten het noorden bereiken
• Dat het bankverkeer weer op gang komt
• Voor wijsheid voor Karin en haar staf in de dagelijks 

te nemen beslissingen

Giften voor het werk zijn van harte welkom.
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Zoals u hebt kunnen lezen is de situatie in Tigray nogal 
zorgwekkend. Er lijkt ook niet veel verbetering in te 
zitten en dat baart ons als bestuur zorgen. We weten ons 
gesteund door onze God en leggen het in vertrouwen 
bij Hem neer! In het afgelopen jaar heeft u ruimhartig 
gehoor gegeven aan de oproep voor extra donaties, daar 
zijn we enorm dankbaar voor. Een van de giften lichten we 
er even uit. Anita Kruft, beheerder van camping La Bonne 
Source in Frankrijk overhandigde een cheque aan onze 
penningmeester met de opbrengst van een spaarproject 
van de camping. Anita en haar man Paul beheerden 
jarenlang camping Het Beloofde Land in Voorthuizen en 
besteedden al vaak aandacht aan Grace Village. We zijn 
blij met hun betrokkenheid vanuit Frankrijk!
Onze uitdaging is momenteel om, samen met het team 
van Karin, ervoor te zorgen dat deze fondsen ook in 
Ethiopië ter beschikking komen en gebruikt kunnen 
worden daar waar ze zo hard nodig zijn. Wilt u specifiek 
bidden dat het bankverkeer weer op gang gaat komen?

het niet mee als er geen school is en al je vrienden ook 
het leger in zijn. Elsa heeft over haar leeftijd en adres 
gelogen en is zo binnengekomen bij het leger. We bidden 
en we zullen zien of ze het volhoudt. Lydia is naar Mekelle 
vertrokken want ze wilde gaan leren om op eigen benen te 
staan. Ze is 18 dus we hebben haar laten gaan. Ze heeft een 
baantje in een restaurant en ze redt zich aardig. Af en toe is 

ze even thuis omdat ze ons mist. En zo gaat het volwassen 
worden ook in moeilijke tijden gewoon door.

Op zondag zijn er de kerkdiensten met de kinderen waarin 
we op de Heer vertrouwen in alle huidige spanningen 
en ontberingen. Bedankt voor het bidden voor echte 
vrede in dit land, voor stabiliteit en herstel van openbare 
voorzieningen en banken, zodat het team van Abraham’s 
Oasis normaal kan functioneren.


