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Laat Mij het initiatief nemen ( Johannes 8:36; Johannes 10:27 en Spreuken 19:21) 

Luister voortdurend naar Mij. Ik heb je veel te zeggen. Er zijn zoveel mensen en situaties die gebed nodig 

hebben. Ik oefen je om je gedachten steeds meer op Mij te richten en om met de hulp van de Geest alle 

afleiding uit te bannen. 

Wandel met Mij in een heilig vertrouwen, en laat Mij het initiatief nemen in plaats van de zaken naar je eigen 

hand te willen zetten. Ik ben gestorven om jou vrij te maken, ook van dwangmatige plannen. Als er van 

binnen allerlei gedachten malen, kun je mijn stem niet horen. Gedachten  die zich bezighouden met plannen, 

dienen de afgod van controle. Keer je af van deze afgoderij en richt je weer op Mij. Luister naar Mij en Leef 

in overvloed!  Sarah Young: Dicht bij Jezus 

School zonder klasruimte 

Contacten, ook met Nederland, haast niet mogelijk. Het klopt dat er           

een behoorlijke tijd geen berichten zijn verzonden. De reden was dat           

onze“ nieuwe” laptop het liet afweten. Een update via internet zou in            

Nederland met snel internet verkeer 19:45 uur duren. Dit is in Ethiopië            

nog niet mogelijk. De enige oplossing was naar Nederland. Iemand van           

de Nederlandse Bedrijvengroep heeft de laptop meegenomen naar        

Nederland. Een vriend van ons, die ons altijd met dit soort zaken helpt,             

heeft de laptop weer in orde gemaakt. De laptop is op 5 maart, op              

dezelfde manier, teruggekomen. Dit alles in een tijd dat alle rapporten  

en financiële gegevens gepubliceerd moesten worden voor de overheid en donoren. Maar alles is goed               

gekomen. Wij zijn onze Hemelse Vader dankbaar voor de oplossingen.  

 
Projecten. Ondanks dat in 2018 er haast geen contact met de overheid mogelijk was in verband met de                  

regeringswissel, zijn de projecten behoorlijk uitgebreid. Dit is vooral te          

danken aan de speciale projecten voor kinderen in Debre Zeit. Drie en            

Langano. Dat dit niet mogelijk was vanuit ons bestaand budget mag           

duidelijk zijn. Dankzij een speciale actie werd het mogelijk om het           

project Drie te starten en de andere twee uit te breiden. De fondsen             

voor het weduwen en ouderen programma lijkt echter te stagneren,          

omdat we hiervoor geen of nauwelijks donoren kunnen vinden. Dit is           

erg jammer. En toch willen we de over gebleven 9 ouderen blijven            

helpen. Helpen jullie mee?                                                                                            ouderen programma 
Weduwe start nieuw beroep 

Water. Zoals jullie weten hebben wij in de afgelopen jaren vele           

problemen met de watertoevoer gehad. Na meer dan 4 jaar is de            

waterstroom geleidelijk op gang gekomen. De waterboring (103 m diep)          

en de pompplaatsing, is door een officieel waterbedrijf uit Ethiopië          

uitgevoerd. Achteraf is dit toch niet afdoende geweest. Na meer dan een            

jaar bleek dat de pomp, de electra kabel (100 m), de geleide kabels en              

het bewateringssysteem voor de gewassen helaas alweer aan        



vernieuwing toe waren. Om nieuwe problemen te voorkomen, hebben wij solide materialen in Nederland              

gekocht. Omdat verzenden via een vervoerder teveel tijd kost en ook erg duur is, ben ik (Co) op 5 april 2019                     

naar Nederland gevlogen en een paar dagen later met de benodigde materialen teruggekeerd. Het verhaal               

van binnenkomen in Ethiopië moeten jullie mij maar eens vragen wanneer wij elkaar weer ontmoeten. Nu de                 

hele zaak nog aansluiten en dan bidden wij dat wij er weer vele jaren gebruik van mogen maken. Wij hopen                    

dat we met het water de mensen, onze directe buren, de groenten en de dieren (o.a.) kippen kunnen helpen.                   

Met deze 2 laatste projecten hopen we, in de nabije toekomst, inkomsten te generen voor New Creation. De                  

regering is met nieuwe wetgeving bezig waarbij dit mogelijk gaat worden. 

Overzicht in Aantallen 

Totalen in 2018  Direct 
belanghebbenden  

 Indirect 
Belanghebbende 

 

   Totaal Vrouw Man Totaal Vrouw Man 

Kinderen  2018 491 231 260 1765 1011 754 

Ouderen  2018 9 7 2    

Weduwe  2018 10 10     

Families   2018 12  12 60 36 24 

Total Generaal: 2018 522 249 273 1825 1047 778 
 

Vernieuwing papieren. In april moesten wij onze werkvergunning en verblijfsvergunning vernieuwen. De            

aanvragen namen maar 1 dag in beslag! Een hele opluchting wanneer wij bedenken hoeveel maanden het de                 

afgelopen jaren kostte. Aan God alle eer! Nu in juli nog onze NGO vergunning en dan zijn wij hiermee weer                    

rond. Bedankt voor jullie gebeden. 

 

 

 

 

 

 

Vrouwen. Een andere zaak waar de regering zich over buigt is meer aandacht voor alleenstaande vrouwen in                 

de samenleving. De regering wil hen meer mogelijkheden bieden om onafhankelijker te worden. Deze              

vrouwen zijn aan hun lot overgelaten en kunnen vaak, vanwege de kinderen, geen kant op. De aandacht van                  

New Creation is al jaren hierop gericht, maar wij kunnen nog weinig doen omdat er onvoldoende financiële                 

middelen beschikbaar zijn. Wat zou het mooi zijn, als ook dit mogelijk kan worden gemaakt! 

Vader en moeder van zes kinderen. Op dit moment hebben we nog zes kinderen in huis variërend in de                   

leeftijd van 11 tot 21 jaar. Ja, ook pubers dus. We ervaren hiervan veel plezier, maar ook kost het soms veel                     

inspanning. Feit is, dat ze altijd geweldig meewerken met de kinderclub op de zaterdagen. Zij zorgen voor                 

vertaling en vertellen het Bijbelverhaal. Zo vormen we samen een hardwerkend gezin. Soms denken we dat                

de kinderen wel eens wat tekort komen door de werkzaamheden erom heen. De volgende keer vertellen we                 

wat meer over onze kinderen of laten hen zelf vertellen. En herinneren jullie je nog het grashuis dat 2 keer is                     

ingestort? Nu is deze herbouwd, weliswaar met betonnen palen. Weer een echt familie buitenhuis, waar we                

regelmatig kunnen vertoeven.  

Wanneer u geen nieuwsbrief e.d. wilt ontvangen, laat het ons dan per omgaand bericht weten. Wanneer we niets van u horen, gaan                      

we er vanuit dat u akkoord gaat met toezending. 


