
              Stichting Hoop voor Straatkinderen  en Weduwen in Ethiopië 
                                              Emuna & Bitachon  -  Geloof & Vertrouwen   
   

Stal 221, 9205 AL Drachten. Tel. 0512-840258. Bank NL14RABO 0129 276 553. www.hoop4ethiopia.com 

  
 
Nieuwsbrief betreft New Creation en Marja Tollenaar 
 
Na een lange, zorgvuldige sollicitatieprocedure, hebben we het Duitse echtpaar, waarover 
we in de vorige nieuwsbrief schreven, kunnen aanbevelen bij het bestuur van New Creation. 
Naast hun sollicitatie, waren er meer belangstellenden. God heeft ons geleid naar Stefan en 
Carmen Koscheny, die met heel veel liefde en zorg de moeilijke taak van wederopbouw van 
de projecten op zich willen nemen. Per 1 november jl. vormen zij het nieuwe management. 
Hieronder stellen zij zich aan u voor.  
 
"In de vreze des HEREN is een sterk vertrouwen, en Zijn kinderen hebben een toevlucht" 
Spreuken 14:26 
 
Onze namen zijn Stefan en Carmen Koscheny en we hebben vele jaren van ons leven in 
Saarland, in het zuidwesten van Duitsland, gewoond. We zijn meer dan 30 jaar getrouwd, 
hebben drie volwassen kinderen en vier kleinkinderen. Wij vliegen sinds 2011 regelmatig 
naar Ethiopië en blijven daar elk jaar wat langer. In 2017 zijn we intensief betrokken 
geraakt bij het werk van een Duitse hulporganisatie in Ethiopië, die een school bouwt en 
financiert in Ethiopië. Sinds 2020 brengen we het grootste deel van het jaar door in Ethiopië. 
Als christenen behoren we tot de Vergadering van Gelovigen in Trier in Duitsland en in 
Ethiopië zijn we thuis in de Internationale Evangelische Kerk in Debre Zeit. 
Als nieuw management van New Creation willen we het werk van Co en Marja Tollenaar 
voortzetten om de behoeftige kinderen en weduwen een toekomst te geven. Een 
toekomst geven, niet alleen voor hun dagelijks leven, maar voor de eeuwigheid. Naast 
praktische sociale hulp is de verkondiging van het evangelie een zaak die ons na aan het 
hart ligt. We zijn dankbaar voor elk gebed. 
 

 
 
Marja in Ethiopië 
Waar we de vorige keer nog dachten dat Marja ook in Ethiopië kan wonen, als 
‘knuffelmoeder’ is het inmiddels duidelijk geworden dat dit wegens haar gezondheidssituatie 
niet meer mogelijk is. Marja is van 3 t/m 8 november nog eenmaal terug geweest, onder 
persoonlijke begeleiding van Froukje en Silvster. Zij heeft toen afscheid genomen van de op 
de compound wonende kinderen, de staf, het bestuur van New Creation en de kerkelijke 
gemeente. Stefan en Carmen waren hierbij aanwezig.  
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Marja is heel blij dat Stefan en Carmen het werk van Co en haar overnemen. Haar zegen 
hebben ze.  
 
Via onderstaande link kunt u het afscheid van Marja meebeleven: 
 
https://youtu.be/9LU-x3RUV-E 
 
 
Op dit moment gaat Marja een paar keer per week naar de dagverzorging. Ze kan niet meer 
in haar woning op de Stal in Drachten blijven wonen. Afgelopen week is zij verhuisd naar een 
verzorgd wonen omgeving. Wanneer u haar adres wilt weten, horen we van u.  
 
 
Froukje schrijft: 
Begin november mocht ik samen met Marja en Silvester naar Ethiopië vliegen. Voor Marja 
een verdrietige gebeurtenis, omdat ze afscheid moest gaan nemen van de kinderen en New 
Creation. Voor mij een eerste kennismaking met Ethiopië en New Creation. 
Ik was onder de indruk van de armoede en het Afrikaanse leven. Maar ook van het prachtige 
project New Creation. Wel zag ik achterstallig onderhoud, maar ik ontmoette ook een heel 
liefdevol echtpaar: Stefan en Carmen, die vol enthousiasme en nieuwe plannen aan het werk 
willen gaan! Wat zou het mooi zijn dat wij als achterban hen zullen gaan steunen! Met 
gebed, financiën en misschien dat we ook eens daar de handen uit de mouwen kunnen gaan 
steken. Van harte aanbevolen! 
 
Silvester schrijft: 
Vanaf 2010 heb ik Co en Marja regelmatig in Ethiopië opgezocht. Het begon met de 
verhuizing van hun inboedel naar de compound. Later, de container met goederen voor New 
Creation. Vele flitsbezoeken en vakanties volgden. Het was mooi om New Creation te zien 
groeien. Er waren ook momenten van verdriet en tegenslagen. Het dieptepunt voor mij is dat  
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wij Co in Debre Zeit hebben begraven. Ik ben dankbaar dat ik op dat moment in Ethiopië kon 
zijn. Na het overlijden van Co, brak voor Marja een hele heftige tijd aan. Dat heeft ook  
zichtbare gevolgen gehad voor New Creation. Wat ik heel bijzonder vind, is dat het werk 
gewoon door is gegaan en dat er nieuwe leiders zijn toegevoegd. Ik ben dankbaar dat Stefan 
en Carmen bereid zijn om New Creation voort te zetten. Ze hebben in mijn ogen echt een  
geloofsstap gezet om New Creation voort te zetten. Er zijn voor hen op dit moment grote 
uitdagingen. Ik moedig u aan om hen in gebed en financieel te blijven ondersteunen en te 
bemoedigen. En bent u nog nooit in Ethiopië geweest? En overweegt u om een keer naar 
Afrika op vakantie te gaan? Dan raad ik u bij deze Ethiopië van harte aan!  
 
Vervolg New Creation 
Na de eerste paar dagen weten Stefan en Carmen nu ook dat de visie, ideeën en 
projectideeën passen bij hun visie op hoe zij de mensen in Ethiopië kunnen helpen en 
ondersteunen. Zij zijn de Heer erg dankbaar dat ze Hem en de Ethiopische samenleving 
kunnen dienen als managers van New Creation. Zij realiseren zich dat zij betrokken zijn 
geraakt bij een project dat momenteel de nodige uitdagingen kent. Gebleken is dat er 
behoorlijk onderhoud nodig is aan de woningen, de apparatuur, de compound, de hulp aan 
de projecten en de leiding binnen de organisatie.  
Ze hebben gezien wat de financiële uitdagingen zijn en weten wat er qua kosten op korte en 
lange termijn nodig zijn om New Creation voort te kunnen zetten.  
Hieronder een opsomming wat zoals nodig is: 
 

- Voorziening treffen voor de toekomst van de kinderen die zijn opgegroeid met Marja 
en Co als verzorgers/ouders. 

- Aansturing en opleiding medewerkers  
- Onderhoud en vernieuwing opstallen, inboedel en compound 
- Er zal opnieuw gekeken moeten worden naar de salarissen. Ook door de verhoogde 

inflatie zal dit allemaal opnieuw berekend moeten worden. 
 

Kortom: wilt u meebidden dat het gedachtegoed van Co en Marja via Stefan en Carmen kan 
voortbestaan? 
 
Financiële situatie  
Stefan en Carmen zien dat ze het werk van New Creation mogen voortzetten  en hebben er 
alle vertrouwen in dat met Gods hulp het werk kan doorgaan. Daar hebben we zij echter uw 
financiële hulp hard bij nodig.  
HSWE heeft enkele reserves, die we graag beschikbaar willen stellen. Maar op dit moment 
dekken de maandelijkse inkomsten niet de noodzakelijk uitgaven.  
Stefan en Carmen hebben ook een achterban in Duitsland en gaan die verder uitbreiden.  
 
Wij hopen en vertrouwen dat mede door uw steun het werk in Ethiopië gewoon door kan 
blijven gaan! 
 
Hartelijke groet, 
HSWE: Fonger en Janette Miedema, Nico en Antje Smits  
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