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Missie  
De stichting stelt zich ten doel om straatkinderen, weduwen en ouderen in Ethiopië via de 
NGO New Creation van Co en Marja Tollenaar te ondersteunen in de plaatsen Debre Zeit en 
Wukro, door middel van het genereren van gelden en financiële adoptie. Op het einde van 
het verslagjaar 2016 zijn er in Wukro 29 gesponsorde kinderen en in Debre Zeit 117 kinderen 
en op de compound 6 kinderen.  
  
Bestuursaangelegenheden  
De samenstelling van het bestuur is in 2018 niet veranderd. Het betuur bestaat uit: Voorzitter 
Nico Smits, secretaris Lutske van Kammen, penningmeester Fonger Miedema en 
bestuurslid Jannette Miedema. 
  
Activiteiten New Creation  
De NGO houdt zich bezig met onderwijs, zowel normaal onderwijs als in landbouw en 
veeteelt. Ook het verstrekken van maaltijden, ouderenzorg en gezondheid en hygiëne 
behoort tot hun taak. Sinds 2014 is Co Tollenaar general manager van New Creation. Twee 
containers zijn omgebouwd tot kantoor en winkel. Regelmatig komen vrijwilligers vanuit 
Nederland langs om mee te helpen in het project. De zaterdagse Bijbelclub wordt bezocht 
door 120 tot soms 160 kinderen.  
De plannen voor een kinderopvang voor kinderen in de leeftijd 2 t/m 6 jaar is gedurende 
2018 in ontwikkeling. Tijdens het een bezoek van Marja in mei heeft Audrey Mc Kracken uit 
Ierland hierover overleg met haar gehad.  
 
Verblijfsvergunningen  
2018 stond in het teken van het verkrijgen van nieuwe verblijfs- en werkvergunningen. Na 
veel heen en weer geregel zijn de papieren toch weer rond gekomen en kunnen Co en Marja 
verder gaan met hun werk en toekomstplannen en hun beleidsplannen en weer ter 
goedkeuring kunnen worden ingediend bij de overheden.  
 
Website 
De website is vanaf januari 2018 in het beheer van Jannette Miedema-de Boer.  
 
Verblijf in Nederland  
In de maand mei is Marja een paar weken in Drachten geweest. Rond half juli 2018 kwam 
Co naar Nederland voor een algemene controle, voornamelijk cardiologie. Deze controles 
gaven een goede uitslag, waarmee wij heel blij waren. Daarna is Marja in november een 
aantal weken in Drachten geweest, waarbij zij tussendoor bezoeken bracht aan verschillende 
relaties in Ierland en Nederland. Ook heeft zij op 4 november een presentatie gegeven in de 
Evangelische Open Thuis Gemeente. Co is vervolgens in de maand november t/m de 22ste 
weer terug geweest.  
 
Vergaderingen 
Op donderdag 8 februari en 9 juli 2018 heeft het HSWE vergaderingen belegd.  
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