
 
 

Beste vrienden en sympathisanten! 
Geliefde broeders en zusters in de Heer! 
 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping (New Creation); het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthiers 5:17 

 

 
 
Sinds ongeveer 4 weken is er een nieuw management bij New Creation Community 
and Family based support in Debre Zeit/Ethiopië. Co en Marja hebben dit project 

vele jaren geleden opgericht met de visie om de allerarmsten te helpen, vooral 
kinderen, weduwen en ouderen. Ze hebben onvermoeibaar gewerkt om deze visie 

te realiseren en de HEER heeft hen rijkelijk gezegend. 
Het is een bijzonder geschenk, een grote uitdaging en een verantwoordelijke taak 
om New Creation  voort te zetten. Hiervoor hebben we de zegen van God en uw 

hulp en voorbede nodig. 
We zetten bestaande projecten voort en initiëren nieuwe projecten. Sommige 

zaken blijven zoals ze waren. Sommige zaken gaan we iets anders doen. 



Co en Marja zullen herinnerd worden als de oprichters van New Creation, wij zullen 

de organisatie blijven leiden met onze ervaring en manier van werken. Alles voor 
de eer van God! 

 

 
 

 
 

Zoals elke maand werden in november hygiëneartikelen en financiële middelen 
voor voedselvoorziening uitgedeeld aan ongeveer 100 schoolkinderen, weduwen 

en bejaarden. Daarnaast krijgen ze medische zorg. Dit is een project dat al jaren 
loopt. De allerarmsten krijgen regelmatig rechtstreeks steun. 
Ook werden in oktober schooluniformen en schoolmaterialen uitgedeeld aan de 

leerlingen. In januari 2023 willen we proberen deze schoolkinderen te 
ondersteunen door de inschrijvingskosten voor de school te dekken. Helaas heeft 

het Ethiopische onderwijssysteem zo weinig financiële mogelijkheden dat iedereen 
de kosten moet delen. Een uitdaging voor gezinnen. Een goede opleiding is de 
basis voor een goede toekomst. New Creation gaat proberen deel te nemen aan 

het betalen van de registratiekosten met een donatie. 
 

Co en Marja hebben ons een bijzondere taak gegeven. Wij mogen de jongeren 
(waarvan een aantal inmiddels volwassen is) die opgroeiden met Marja en Co als 
pleegkinderen op de compound van New Creation opvangen. Wij zijn ervan 



overtuigd dat New Creation voor hen een soort thuis is, waar ze altijd welkom zijn, 

waar ze begeleid worden tot ze financieel onafhankelijk zijn en waar ze liefdevol 
opgevoed worden om zelfstandig en verantwoord te handelen. Net zoals wij als 

ouders voor onze drie kinderen zorgden tot het einde van hun opleiding. Bid 
alstublieft voor deze taak, die geduld en groeiend vertrouwen vereist van ons en 
van de jongeren. 

 

 
 
Wij zijn dankbaar dat wij als beheerders in het door Marja en Co gebouwde huis 

mogen wonen. Dit maakt ons dagelijks leven gemakkelijker. 
 
Er wordt hard gewerkt aan projecten voor het nieuwe jaar 2023. 

- Met een inkomensgenererend project willen we tien weduwen de kans geven om 
zelfstandig ondernemer te worden. 

- Een kinderdagverblijf voor drie- tot vijfjarigen moet moeders kunnen laten 
werken en de kinderen de basis geven voor een goede opleiding. 
- Twintig studenten krijgen vanaf januari extra studiebegeleiding. 

- We zijn ook bezig met een landbouwproject. Het terrein van New Creation maakt 
het mogelijk om groenten te telen op 5000 vierkante meter. Via dit project vinden 

mensen werk bij ons, laten we zien hoe je groenten kunt verbouwen en kunnen 
we onze producten tegen een lage prijs aan de allerarmsten verkopen. 
- Een van onze hartewensen is de heropening van de KinderClub op zaterdag om 

het evangelie te delen, te spelen, te knutselen en tijd door te brengen met de 
kinderen rond New Creation. 

- Daarnaast zal de mobiele bibliotheek van hulporganisatie All Children Count 
regelmatig bij ons stoppen. Zo krijgen kinderen extra educatiemogelijkheden. 
 

Zoals u kunt zien, hebben we veel gepland. Hiervoor hebben we uw steun dringend 
nodig. Bid voor ons. Bid voor de New Creation-staf. Bid voor de mensen die we 

dienen met deze organisatie. 
We vragen ook om uw financiële steun. Het leven in Ethiopië wordt steeds duurder, 
ingewikkelder en voor velen uitzichtlozer. Een liter olie kost 220 ETB, dat is 4 euro. 

Zelfs voor iemand die een goed salaris heeft van 6000 ETB, dus 110 euro, is dat 
erg duur. En olie is hier echt noodzakelijk. Natuurlijk stijgen ook de kosten van 

huur, graan, groenten en fruit. 
New Creation heeft uw hulp nodig om deze mensen te ondersteunen. 

 



Gebedsverzoeken: 

- We zijn erg dankbaar voor de geestelijke en morele steun van de leden van 
onze kerkelijke gemeente in Debre Zeit en het bestuur van de organisatie 

verantwoordelijk voor New Creation in Nederland, Stichting HSWE. 
- We zijn nog steeds overweldigd door de kans die de Heer ons heeft gegeven 

om Hem en de Ethiopiërs te dienen met New Creation. 

- We hebben een goede en verantwoordelijke medewerker nodig voor een 
agrarisch project. 

- Vrede, harmonie en respect tussen de mensen die op de compound van New 
Creation wonen en werken. 

- Vertrouwen op de Heer om voor geld en alle andere noodzakelijke dingen 

te zorgen. 
- Goede samenwerking met verantwoordelijke autoriteiten in Ethiopië 

- Stop inflatie en vrede in Ethiopië 
 
Bedankt voor elk gebed en donatie! 

Wij wensen u een contemplatieve adventstijd. 
Veel zegeningen gewenst uit Ethiopië! 

Stefan en Carmen 
 

Bank details: 
Stg. Hoop Straatkinderen en Weduwen Ethiopië  
Rabobanknummer: NL14RABO0129276553 

 

Website         Facebook      YouTube      E-Mail 
 

https://www.koscheny.de/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088397343759
https://www.youtube.com/@new-creation-ethiopia
mailto:office@new-creation.org

