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Missie  
De stichting stelt zich ten doel om straatkinderen, weduwen en ouderen in Ethiopië via de 
NGO New Creation van Co en Marja Tollenaar te ondersteunen in de plaatsen Debre Zeit, 
Wukro en Langano, door middel van het genereren van gelden en financiële adoptie. Op het 
einde van het verslagjaar 2017 zijn er in Wukro 29 gesponsorde kinderen en in Debre Zeit 
134 en elders 50 kinderen, in Langano 100 en op de compound 6 kinderen.   
  
Bestuursaangelegenheden  
De samenstelling van het bestuur is veranderd. In december 2017 heeft er een overdracht 
plaatsgevonden van het penningmeesterschap van  de heer Hans Hoekstra naar de heer 
Fonger Miedema, die vanaf 1 januari 2018 de functie van penningmeester over zal nemen . 
Voorzitter: Nico Smits en secretaris: Lutske van Kammen. Tevens is Jannette Miedema als 
bestuurslid aangetreden. Zij gaat vanaf januari 2018 de website beheren. Het bestuur is in 
2017 twee maal bij elkaar geweest.  
  
Activiteiten New Creation  
De NGO houdt zich bezig met onderwijs, zowel normaal onderwijs als in landbouw en 
veeteelt. Ook het verstrekken van maaltijden, ouderenzorg en gezondheid en hygiëne 
rekenen ze tot hun taak. Sinds 2014 is Co Tollenaar general manager van New Creation. 
Twee containers zijn omgebouwd tot kantoor en winkel. Regelmatig komen vrijwilligers 
vanuit Nederland en Ierland langs om mee te helpen in het project. De zaterdagse Bijbelclub 
wordt bezocht door 100 tot soms 160 kinderen. Ook is er een nieuw project in ontwikkeling 
waar gedurende het jaar 2018 plannen voor zullen worden gemaakt en actie in zal worden 
ondernomen. Dit betreft een kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar mede 
waardoor moeders de kans krijgen om te gaan werken. Het ouderenprogramma kan nog 
onverminderd doorgaan. 
 
Acties 
Vanwege de hongersnood in 2016 heeft de stichting gelden ingezameld. Deze gelden zijn nu 
aangewend om in het Langano gebied voedsel en zaaigoed te brengen. De oogsten lijken 
veelbelovend. Het bestuur en het TFT (Thuis Front Team) hebben diverse bijeenkomsten 
gehad met Co en met Marja. Het bestuur zal in 2018  kennis maken met Audrey McCracken 
uit Ierland die de opzet zal ondersteunen van het nieuwe kinderproject. In 2018 hoopt Tobias 
Uytterdijk enkele weken te helpen op de compound. Hij is bezig gegaan met inzamelen van 
gelden. Op 29 oktober heeft het bestuur samen met de leden van het TFT bekendheid 
gegeven op de zendingsmarkt in de Bethelkerk. 
 
Watervoorziening   
Gedurende het jaar 2017 konden de generatoren gebruiksklaar worden gemaakt  om de 
waterpomp optimaal te kunnen gebruiken. Ook zal er een tappunt in 2018 gemaakt worden 
van het geld dat de Open Thuis gemeente bij elkaar heeft gebracht. Het plan is om de 
kinderen kleine tankjes mee te geven die ze zelf kunnen vullen. 
 
Website 
De website zal vanaf januari 2018 beheerd worden door Jannette Miedema-de Boer. Zij 
hoopt de programmatuur snel onder controle te krijgen. 
 
Verblijf in Nederland  
Co en Marja zijn afwisselend in Nederland geweest in de maanden januari en oktober.   
 

http://www.hoopethiopie.nl/
http://nl.123rf.com/photo_24333985_.html
http://www.google.nl/url?url=http://www.wehkamp.nl/damesmode/jurken-rokken/jurken/promiss-regulier-jurk/C21_1A1_A12_358803/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oL4bVIbeKIaI7Aa0_YCICA&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNFe3H-Fe8SVR2RJeNmKfvm6P3zhEw

