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Gericht op Hem…. (Johannes 3:8; Gelaten 5:22)
Ik schep iets nieuws in jou: een bruisende bron van vreugde, die overstroomt naar het leven van anderen.
Verwar deze vreugde niet met jouw eigen vreugde en probeer niet met de eer te gaan strijken. Kijk juist vol
blijdschap toe hoe mijn Geest door jou heen stroomt en anderen zegent. Laat jezelf een reservoir worden
van de vrucht van de Geest.
Het is jouw aandeel om dicht bij Mij te leven en open te staan voor alles wat Ik in jou doe. Probeer het werk
van mijn Geest niet voor Hem te regelen. Houd je blik gewoon op Mij gericht, terwijl we samen door deze
dag heengaan. Geniet van mijn nabijheid, die jou helemaal doortrekt met liefde, vreugde en vrede.
Sarah Young: Dicht bij Jezus

10 Jaar New Creation. In de maanden die voor
ons liggen, juli en augustus, denken we terug aan
de afgelopen 10 jaar Ethiopië. Eind augustus is het
10 jaar geleden dat New Creation is opgericht
door twee Ethiopiërs, Marja en mijzelf. In eerste
instantie om hulp te gaan verlenen aan de armste
van de armste kinderen. Kinderen die geen
voedsel hebben en ook niet naar school gaan, dus
geen reële kans op een normale toekomst
hebben. Een leven wat vaak eindigt op de straat
met alle gevolgen van dien. Gebruik van drugs,
alcohol en diefstal en of beroving om in het
levensonderhoud te voorzien. Meisjes of jonge
vrouwen die vaak in de prostitutie belanden. Niet
de gemakkelijkste groep om te helpen. Later zijn
daar de weduwen aan toegevoegd. Jonge
vrouwen vinden vaak een vriend waarmee zij
trouwen of gaan samenleven. Nadat er kinderen
zijn geboren verlaat de man vaak zijn vrouw om
met een ander opnieuw te beginnen. Ook deze
vrouwen behandelen wij als weduwen. New
Creation probeert hen een beroep te leren of een
klein bedrijfje te helpen starten. Als dit eenmaal
goed werkt en zij een inkomen hebben, gaan zij
elke maand een klein gedeelte terugbetalen tot
dat het geleende is vereffend. Enige jaren geleden
zijn daar de ouderen aan toegevoegd. Vroeger
werd door de familie goed voor deze groep
gezorgd, maar daarin is door westerse invloeden
(televisie) verandering gekomen. De overheid
moet maar voor ze zorgen of ze moeten in een
bejaardenhuis (niet aanwezig) worden
opgenomen. Gevolg: leven op straat en bedelen
om in hun levensonderhoud te voorzien. Niet een

beeld dat wij voor ogen hebben om oud te
worden. Ook zijn wij enige jaren geleden
begonnen met een jongeren club op
zaterdagmorgen. Er komen elke zaterdag tussen
de 110 en 170 kinderen die wij het evangelie
kunnen vertellen. Naast de verhalen is er ook tijd
voor sport, spel, knutselen enz.. Dit alles wordt
begeleid door twee vaste medewerksters en enige
van de kinderen die bij ons in huis wonen.
In 2017 is New Creation een nieuw project gestart
om kinderen van 3 tot 5 jaar voor te bereiden op
het naar school gaan. Deze kinderen zijn
ondervoed en hebben normaal geen enkele kans
om onderwijs te ontvangen. Wij geven voedsel,
kleding, hygiëne en medische zorg. Daarnaast
bereiden wij ze met het programma voor op een
gewoon leerprogramma via de plaatselijke school.
In 2017 hopen wij 151 kinderen te kunnen helpen
zowel in Debre Zeit als in Wukro (Tigray), naast 10
weduwen die een bedrijfje willen starten en 12
ouderen, deels in een dagprogramma of op de
plaats waar zij leven. Totaal profiteren 595
mensen van deze hulp.
Natuurlijk kunnen wij dat allemaal niet alleen.
Daarom zijn wij dankbaar voor alle donors die ons
in de afgelopen 10 jaar hebben geholpen. Zonder
jullie steun kunnen wij niets in Ethiopië. Allemaal
hartelijk dank, ook namens de kinderen, weduwen
en ouderen. Wij hopen op jullie steun te kunnen
blijven rekenen.

Hongersnood. In 2016 zijn wij begonnen om
voedsel hulp te gaan geven in het Langano gebied.
Hier komt onze jongste vandaan die bij ons in huis
leeft sinds zijn eerste levensjaar.

Verkoop van koffie, thee en voedsel

Ook hebben wij toen zaden verstrekt. De oogst is
redelijk geweest maar niet voldoende om ook dit
jaar te overleven. Dus gaan wij hiermee door. Op 7
april zijn wij voedsel en maiszaden wezen brengen.
Bij ons bezoek op 11 juni hebben we gezien dat de
mais al zo’n 30 centimeter boven de grond stond.

Een hoopvol teken. Op die zelfde dag hebben wij
ook weer voedsel gebracht en zaden die met het
regenseizoen (start in juli) de grond in moeten. Wij
hopen en bidden dat er genoeg regen komt om de
oogst te doen slagen. Op deze manier kunnen wij
meer dan 100 mensen helpen met weinig middelen.
Weduwen. Het weduwen programma gaat gestaag
door. Graag zouden wij meer weduwen helpen
maar daar zijn geen middelen voor. Over het
algemeen lukt het de weduwen om met hun werk
zoveel te verdienen zodat zij in het
levensonderhoud van hun kinderen en henzelf
kunnen voorzien. Natuurlijk mislukt er ook wel eens
wat. Soms werpt ziekte of een operatie roet in het
eten en kan er niet gewerkt worden. Ook de
traditionele vastendagen kunnen averechts werken.
Toch ervaren wij dit als een goede manier om de
mensen zelfwerkzaamheid te leren. Zonder hulp en
advies zou het hen niet lukken.

Gezin. Met ons gezin gaat het redelijk goed. Als
teenagers heb je zo je eigen gedachten, die niet
altijd overeenkomt met de begeleiders of ouders.
Stuk voor stuk houden ze van voetbal, wat ze dan
ook graag doen. Soms komt daardoor de studie op
een tweede plaats. Toch zijn wij blij dat het op
school goed gaat. Sisay zit nu aan het eind van
grade 9. Meheret heeft staatsexamen voor grade 8
gedaan. Wij zijn benieuwd naar haar resultaat, zij
heeft er hard voor gewerkt. Sintiyehu en Abraham
hebben dit jaar grade 7 gedaan en Tseganeh grade
5 en Setotaw grade 3. Al met al zijn wij trots op hen
want door ons drukke werk lijken ze soms wel eens
wat te kort te komen.

De kinderen die bij ons in huis wonen.
Indien één van jullie meer informatie wenst, neem
rustig contact op. Adressen en telefoonnummers
kunnen jullie vinden bij de gebedspunten. Ik (Co)
ben tot en met 8 juli a.s. in Nederland.
Rest ons nog jullie allen een fijne vakantie en een
mooie zomer te wensen. En misschien … tot horens.

