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Inleiding 
Een paar mensen van de staf stel ik jullie voor omdat ze regelmatig in het overzicht van het wel en wee van NC 
voorkomen. 

1. Mekedes:  Secretaresse en studerend voor boekhouding / accountant 

2. Adunja: Sociaal werker, project leider  en bewaker 

3. Abera: Accountant, Assistant General Manager, was 44 jaar werkzaam bij de Ethiopische Luchtmacht. 

4. Marja: General Manager (zoals Co was) En deze genoemde 3 medewerkers zijn mijn rechterhand in alle 

overheids- en project contacten en contacten met NL (HSWE). 

De wekelijkse vergadering van vrijdagmiddag wordt weer opgepakt. Zo kunnen we ook Nederland wat 

breder en sneller op de hoogte houden met de zaken die op stapel staan en afgerond zijn.  

5. Genamo: Is aangesteld als werker van New Creation in Langano zodat de kosten lager werden. In plaats 

van steeds heen en weer te rijden met meestal 3 stafleden en een chauffeur. Nu wordt bijna alles 

telefonisch voorbereid door Adunja.  

Bishoftu/Debre Zeit  

Eén keer per maand komen de 100 weduwen en hun kinderen 
op ons hoofdkantoor om de materialen die New Creation 
verstrekt in ontvangst te nemen. Tegelijkertijd praten wij even 
met elkaar hoe het met moeder en kind (en met het werk van de 
moeder) gaat en beslissen we eventueel of er aanvullende hulp 
nodig is.  

 
Onderhoud compound Bishoftu/Debre Zeit en voortgang 
Langano 
 
1. Een boer uit de buurt komt iedere dag met 5 koeien om het gras kort te houden en de restanten van de 

landbouwproductie te verorberen.  
2. Zowel in Langano als later in Bishoftu zijn we gestart met 

graanprojecten.  
Beide projecten hebben voor het eerst voor de regentijd weer 
ingezaaid. New Creation heeft de meststoffen en het zaad 
geleverd met de opdracht om met een deel van de inkomsten 
na de verkoop, klassen en toiletten te bouwen 

3. Er zijn 4 mensen die het gehele jaar de compound 
onderhouden en  

        twee dames die het huishouden etc. van de nu 6  kinderen op 
de compound verzorgen. Ook zijn er 2 nachtwachten, -
regelmatig wat slaperig -, maar onze belangrijkste wacht is 
onze Heer. Hem zij de eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



New Creation heeft nu 106 leden in Bishoftu/Debre Zet en 100 in Langano. 
Ons doel is te groeien naar 500 kinderen plus familie en/of één ouder. 
Vanaf het prille begin van New Creation (2008/2009) wonen 7 kinderen op 
de compound in het tweelinghuis. Het ene gedeelte wordt bewoond door 
de jonge dames en het andere door de mannen. De douches en toiletten 
zijn buiten.  
Het tweelinghuis willen we later gaan gebruiken als gastenhuis. Het is 
echter hard toe aan renovatie (zie foto). Meestal ontvangen we de gasten 
nu in het managementhuis op de compound.  
 
 
 
 
 
 
Rest mij u/jullie uit de grond van mijn hart te danken voor jullie trouwe bijdragen, 
belangstelling en de krachten en doorzettingsvermogen. Dit alles betekent veel 
voor mij ! Moge de Here God jullie allemaal bijzonder zegenen. Ook de HSWE’rs 
die het nog steeds volhouden te doen wat voor hen mogelijk is. Dankt, dankt nu 
allen God.  
Moge Hij onze Vader en Overwinnaar zijn! 
 
Marja Tollenaar 

 
 
 
 

 
Website: www.hoop4ethiopia.com 
 
Ethiopië: Marja Tollenaar; P.O. Box 1781, Debre Zeit, Ethiopia    

E-mail: marjatollenaar@outlook.com  

Mobiele telefoon:  00251 (0)9 1283 1954 (Marja)  

Kantoor 00251 (0)11 4337368  

Nederland: Marja Tollenaar; Stal 265, 9205 AM Drachten  // Tel.: 06 4715 2370 

Correspondentie adres HSWE in Nederland: 

 

Thuisfront team: n.smits@chello.nl   

Antje en Nico Smits, Stal 221  

 9205 AL Drachten. Tel.: 0512 - 840258 

 

Voor financiële ondersteuning: 

Stg. Hoop Straatkinderen en Weduwen Ethiopië 

Rabobanknummer: NL14RABO0129276553 

O.v.v. doel (bv. sponsoring kind, algemene middelen of speciaal project) in Ethiopië.  

p/a  Fonger Miedema, Twee Gebroeders 2, 

9202CE Drachten.  Mob.: 06 535 181 02 

Email: fongermiedema@gmail.com 

 

IBAN: NL 14 RABO 0129 2765 53 

BIC (SWIFT):  RABONL2U 

ANBI nr: 819461301 

 
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. 
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