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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 hetzelfde gebleven conform de inschrijving bij de  KvK.   
per 31 december 2014. Voorzitter: Nico Smits; Secretaris: Lutske van Kammen; 
Penningmeester: Hans Hoekstra.  
Op 15 december 2016 heeft het bestuur een vergadering belegd met Co aangaande de 
financiën en lopende zaken, daarbij kwam het bestuur in de loop van 2016 meerdere keren 
samen. 
  
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. Wekelijks is er op zaterdag  Bijbelclub. 
Elke week komen 120 tot soms 160 kinderen.   
 
Ouderen project 

Eind december 2016 is de samenwerking met Godanaw gestopt. New Creation houdt de 
ouderen die in het project zijn opgenomen onder haar hoede tot hun overlijden. Er worden 
geen ouderen toegevoegd, tenzij er fondsen beschikbaar komen. Zo wordt dit project op een 
natuurlijke wijze afgebouwd en houdt het op den duur op te bestaan.  
 
Acties  

Vanwege de hongersnood in Ethiopië biedt New Creation extra noodhulp door voedsel en 
zaaigoed te verstrekken in het Langano gebied. Een actie vanuit de Evangelische Open 
Thuis gemeente heeft hierin een mooie bijdrage geleverd. Ook andere sponsors hebben 
hieraan bijgedragen.  
 
Watervoorziening   

In februari 2014 is het eindelijk gelukt om water te boren op de compound op een diepte van 
105 meter. In 2016 is het besluit genomen om twee generatoren te bestellen. De nodige 
financiën hiervoor waren aanwezig. Zo hoopt men in 2017 de nodige capaciteiten te creëren 
om de pomp optimaal te kunnen gebruiken.  
 
Website 
Gedurende 2016 is er gewerkt aan de vernieuwing van de website die ook in dat jaar in de 
lucht is gekomen.  
 
Verblijf in Nederland  

In december 2016 waren Co en Marja in Nederland.   
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