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Te ver van mijn bed?
Ongetwijfeld heeft u de laatste tijden de beelden op TV
gezien over de hongersnood in Afrika die de EO
(Metterdaad) en VARA (Zembla) uitzonden. Hierin komen
de schrijnende beelden naar voren van mensen die geen
of niet voldoende voedsel tot hun beschikking hebben.
Niet alleen mensen die voedsel moeten kopen maar ook
boeren die normaal voedsel verbouwen. De eerste groep
omdat er niet voldoende banen ter beschikking zijn, de
tweede groep omdat de zaaigoederen opgegeten zijn
vanwege meerdere jaren geen of mislukte oogst. Zoals jullie weten is dit te wijten aan de veranderingen
door natuurverschijnselen en stormen. Wij hebben hier meer over geschreven. Zelf ervaren wij de
hongersnood bijna dagelijks om ons heen. Ook Setotaw, onze jongste in huis, zijn familie leeft in een
dergelijk omstandigheden. Al meerdere keren hebben wij voedselhulp bij hen gebracht. Maar het ziet er naar
uit dat ook dit jaar de oogst gaat mislukken vanwege de droogte. Dit soort hulp zit niet in ons normale
programma. Maar hoe wil je het evangelie uitdragen en liefde betonen en toch die ander aan zijn lot
overlaten? Tot nu toe hielpen wij privé of met wat giften. Graag zouden wij dit wat op wat grotere schaal
willen aanpakken, maar daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Eén ding is zeker, iedere eurocent die u via ons
aan de armste van de armste geeft, komt ter plaatse aan in de vorm van voedsel. Daar staan wij borg voor.
Co en Marja

Stichting Hoop voor Straatkinderen en Weduwen in Ethiopië
Van uit de ondersteunende organisatie voor de NGO New Creation, Stichting Hoop voor Straatkinderen en
Weduwen in Ethiopië (kortweg HSWE).
Doorgaan
Met luid gekraak stortte een paar weken geleden het grashuis in
elkaar. Een twintig centimeter dikke paal viel op Marja haar hoofd
en rug. Marja lag gewond onder het puin van het bouwsel en was
buiten bewustzijn. Toen ze weer bij bewustzijn kwam bleken er
grote blauwe plekken op haar hoofd en rug te zijn ontstaan. Marja
kon de volgende dag gewoon weer haar werk oppakken. Zoals ze
zelf zegt: “De Heer heeft mij het leven teruggegeven. Hij wil dat ik
nog doorga”.

Ook Co heeft iets dergelijks meegemaakt. Toen hij thuiskwam in Drachten kon hij haast niet meer doorlopen
tijdens een wandeling in de buurt van hun huis. Alles draaide om hem heen. Hij moest maar eens naar de
dokter. De huisarts stuurde hem direct naar het ziekenhuis, waar geconstateerd werd, dat Co last heeft van
hartfalen. Hoe hij levend thuisgekomen was in het vliegtuig, was aldus de behandelende arts een wonder.
We hebben vertrouwen, dat het allemaal weer goed gaat komen met zijn gezondheid. Het is ons duidelijk,
dat door ingrijpen van de Heer Co gespaard is gebleven omdat ook hij nog door mag gaan.
Honger
Er wordt op dit moment, (gelukkig maar) flink ophef gemaakt over de steeds weerkerende berichten, dat in
delen van Afrika de oogsten mislukken door het effect van EL Niño. Miljoenen mensen in Afrika zullen dit jaar
grote honger ondervinden. Op dit moment is al heel duidelijk, dat vele kinderen lijden aan ernstige
ondervoeding. Door afwezigheid van de juiste hygiëne zullen straks massaal ziekten de kop op steken en zal
het kindersterfte cijfer opnieuw stijgen. Ook in en om Debre Zeit in Ethiopië is hulp dringend noodzakelijk.
Dagelijks komen Co en Marja schrijnende situaties tegen. Metterdaad van de Evangelische Omroep, het Rode
Kruis en Flying Docters proberen wat ze kunnen om te helpen. Ook Co en Marja hebben de wens te kennen
gegeven om te helpen en met name in de regio’s en voor de families van de kinderen op hun compound en
de kinderen van hun kinderclub. Dat zijn heel veel monden om te voeden.
Daarom vraag ik u, mede namens het bestuur van HSWE, dringend om ons financieel extra te ondersteunen,
zodat ook New Ceation haar noodhulp kan uitvoeren. Doet u mee?
Nico Smits

