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Nieuwsbrief betreft New Creation en Marja Tollenaar 
 
Al lange tijd hebben jullie geen nieuwsbrief ontvangen met uitzondering die van maart jl. 
waarin globaal werd verteld over het werk van New Creation van dit moment. Dit gegevens 
heeft Marja met veel moeite toen doorgespeeld. Sinds begin juni is het ons duidelijk 
geworden waarom wij de afgelopen jaren zo weinig hoorden. Zie hieronder de uitleg. 
 
Projectleiding New Creation 
Het leek zo goed.  
Na het overlijden van Co Tollenaar, wilde Marja persé de zaak overnemen als general 
manager van New Creation. Die positie werd door de plaatselijke regering erkend. Haar 
oudste pleegzoon, Surafel, bood aan terug te komen van zijn plek als projectleider in een 
opvangkamp voor Soedanezen. Aan hem schonk zij haar vertrouwen.  
Marja wilde een delegerend manager zijn, dat moest toch kunnen? Bij haar terugreis in 
Ethiopië aan het begin van de Corona pandemie (juni 2020) bleek Surafel onbetrouwbaar. Er 
volgde zelfs een rechtszaak. Helaas bleek dat het rechtssysteem in Ethiopië niet dezelfde 
macht heeft als die in Nederland. Surafel bleek spoorloos te zijn en geld, computer van Co 
en telefoon te hebben meegenomen. Weliswaar heeft Marja de rechtszaak gewonnen en kon 
ze als general manager aanblijven. Was dit niet het geval geweest, dan had zij het land 
moeten verlaten.  
 
Een nieuwe projectleiding 
Er volgde een nieuwe periode met een nieuwe assistent manager. Deze kende ze al langere 
tijd. Abera Dewo kwam uit Langano. Een oudere gepensioneerde man die welwillend was 
om haar te helpen. Een goede vriend, aldus Marja. Eindelijk hoopten we goede rapportages 
te kunnen ontvangen. Want tot die tijd ontvingen we alleen verwarde apps. Voorheen 
ontbraken allerlei rapportages. Het enige wat we op enig moment ontvingen via Abera en 
later Adugna (de social worker) waren excel sheets van uitgaven door elkaar. Hier bleek 
geen touw aan vast te knopen, er was geen begin- en eindsaldo en ook geen projectindeling. 
Contracten werden daarom niet nageleefd. Achteraf was dit logisch, want van Marja kregen 
we via app te horen dat ook Abera niet betrouwbaar bleek en geld achterover drukte.  
 
Onbegrip 
Door al deze gebeurtenissen begrepen we niet meer hoe de situatie er nu echt voorstond en 
waren we zo teleurgesteld dat in november 2021 het bestuur van HSWE zichzelf 
demissionair heeft verklaard.  Marja werd opnieuw dringend verzocht naar huis te komen. 
Verscheidene voorstellen om New Creation onder te brengen in een andere, betrouwbare, 
Nederlandse organisatie, liepen stuk.  
 
Ziekte 
Uit diverse reacties bleek later dat Marja niet heeft begrepen wat wij bedoelden en waarom 
wij de NGO wilde onderbrengen bij een andere organisatie. Ze had niet in de gaten dat het 
geld wat zij kreeg van HSWE voor een te groot deel opging aan het personeel. En dat de 
projecten hieronder leden. Voorheen regelde Co alles en nu bleek Marja die rol niet te 
kunnen overnemen. In maart 2022 ontvingen we een bericht van vriendinnen van Marja in 
Ethiopië: Marja verzorgde zichzelf niet meer goed en was in korte tijd veel gewicht verloren. 
Ze had zelfs in het ziekenhuis gelegen omdat ze was gevallen. Dit liet Marja ons later per 
telefoon weten en ze vertelde erbij dat zij zich daarvan niets herinnerde, maar dat het nu 
‘heel goed ging’. De vriendinnen kregen het voor elkaar dat Marja (die inmiddels illegaal in 
Ethiopië bleek te zijn) de juiste papieren kreeg voor de reis terug naar Nederland. Wat ons 
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bevreemde was dat zij beter niet kon overstappen gedurende de reis. Ze bleek nl. erg 
vergeetachtig te zijn. 
  
Weer terug in Nederland 
Sinds begin juni is Marja weer in haar huis in Drachten. Marja is onder begeleiding hier een 
medisch traject in gegaan. Hieruit is onlangs gebleken dat zij helaas Alzheimer heeft, al in 
een gevorderd stadium. Dit is voor Marja heel moeilijk te begrijpen. Gelukken staan er 2 
echtparen om haar heen die haar persoonlijk begeleiden. We doen er alles aan om aan haar 
wens te kunnen voldoen weer terug te gaan naar Ethiopië. Niet als lid van het bestuur van 
New Creation, maar als ‘knuffelmoeder’. Dat kan niet zonder begeleiding, dus daar gaan we 
naar op zoek.  
  
Stappenplan New Creation 
Op dit moment beraden wij ons hoe New Creation kan blijven voortbestaan. Immers, het 
gaat ons vooral om de armsten van de armen in Ethiopië. Een Nederlands bestuurslid 
(gerard Reijnders) van New Creation is op dit moment de toezichthouder op de compound. 
Dat de zaak niet echt heeft stilgelegen blijkt uit een in het Engels geschreven rapport dat 
Marja ons overhandigde. Dit voegen we toe aan dit bericht. Wij hebben nu heel regelmatig 
contact met Gerard.. Hij probeert orde te scheppen, financieel inzicht te verkrijgen en ons 
daarover te informeren enz.  
New Creation kan niet zonder management. Het verheugt ons u te kunnen vertellen dat op 
dit moment een Duits echtpaar belangstelling heeft om het project te leiden. Eind augustus 
hebben we met hen een gesprek. Daarnaast gaan we verder kijken, in geval dit traject 
mislukt. We maken een brochure en een profiel zodat eventueel anderen hierop kunnen 
reageren. Laten we bidden om Gods leiding en zegen hierin.  
 

 
 

 
 
Donaties 
We zijn erg dankbaar dat er nog steeds zoveel trouwe donateurs zijn. Elke maand kunnen 
we een bedrag naar Ethiopië sturen, maar op dit moment dekken de inkomsten de uitgaven 
niet. Deze maand gaat een extra bedrag er naar toe om de jaarlijkse schooluniformen en 
schriften te kunnen uitdelen. Wilt u New Creation blijven steunen? We doen er alles aan om 
u volledig op de hoogte te blijven houden.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
HSWE: Fonger en Janette Miedema, Nico en Antje Smits  
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