Website: www.hoopethiopie.nl

Wij danken voor:


Ethiopië: Co en Marja Tollenaar; P.O. Box 1781,
Debre Zeit, Ethiopia
E-mail: co.tollenaar@outlook.com
Mobiele telefoon: 00251 (0)9 1283 1944 (Co) of
00251 (0)9 1283 1954 (Marja)
Kantoor 00251 (0)11 4337368



Nederland: Co en Marja Tollenaar; Stal 265,








9205 AM Drachten // Tel.: 06-1994 3738 //
Fax: +31(0)848301485




Correspondentie adres HSWE in Nederland:
Tijdelijk via het Thuisfront team,

Wij vragen gebed voor:


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 Hans Hoekstra, Jagerspad 5,
9244 HL Beetsterzwaag. Tel.: 0512-385873
Email: hoekstra-beetsterzwaag@hetnet.nl






IBAN: NL 14 RABO 0129 2765 53
BIC (SWIFT): RABONL2U
ANBI:

voor de 137 kinderen die in ons programma zijn
opgenomen.
dat wij al 19 ouderen hebben kunnen opnemen in
het ouderen project.
voor de weduwen projecten die goed verlopen
bescherming tijdens al onze reizen
goede contacten met de (lokale) overheid, kerken
en andere stichtingen
de grote groep kinderen die op de Kinder Club op
zaterdagmorgen komt, nu al 120 – 160
de tractor die is gerepareerd en weer zijn werk
kan doen.
het grotendeels gereed zijn van alle rapporten die
wij ieder kwartaal en jaar moeten indienen bij de
overheid.
alle bemoedigingen die ons worden gestuurd



voor het binnen brengen van een goede generator
zodat wij water hebben voor mens, dier en land.
voor de hongersnood die al in grote delen van het
land heerst. Nu al meer dan 10.000.000 mensen.
dat wij door onze levenshouding de liefde van de
Here Jezus kunnen doorgeven zowel in huis als
daarbuiten
afhankelijkheid van de Heer en inzicht in het
plannen van ons werk, maar dat de relatie met de
mensen nummer 1 blijft
gezondheid voor ons allen en bewaring tijdens de
vele reizen die nodig zijn
wijsheid om de criteria voor het wel of niet
opnemen van kinderen, weduwen en ouderen,
vast te houden, speciaal omdat de nood groot is
voor de kinderen, die allen worstelen met hun
beschadigde herinneringen en emoties
afhankelijkheid van de Here God want: “als Hij
het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de
bouwlieden eraan; als de Heer de stad niet
bewaart, tevergeefs waakt de wachter”
(Psalm 127 vers 1)
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