
 

 
Zoekt de Here en Leef (Amos 5:6) 

 
 

Nieuwsbrief 63– maart  2020 

 
 

Niet dat ik het allemaal al snap of al volmaakt ben, maar ik verlang ernaar omdat ik ook door 
Christus gegrepen ben. Maar een ding….vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende 
naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping van God die van boven 
is in de Here Jezus Christus. Ik wil mij in iedere situatie in de Here verblijden en ik wil dat Zijn 
Liefde bij alle mensen die ik ontmoet, bekend wordt. De Here is nabij! (Filippenzen 3 en 4).   
 
Dwars door vele onmogelijkheden heen, heeft de Here God het in de afgelopen zes maanden 
mogelijk gemaakt dat New Creation door kan gaan met de programma’s, onze kinderen, Surafel en 
de staf. Een waar cadeau van onze Heer! Ik weet mij bevoorrecht om door te mogen gaan als 
weduwe met haar kinderen en de vele andere weduwen en de kinderen in New Creation. Dank voor 
de vele gebeden, ook in de toekomst, want gebed is de motor van New Creation.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

General manager New Creation 
De vorige keer schreven we: “Het werk gaat door”.  Dit kon echter niet zonder de status van general 
manager. Die functie behoorde Co toe en moest ik nu overnemen. Maar voordat dat gerealiseerd 
kon worden, moest er heel veel gebeuren. Wekenlang reisden we hiervoor naar Addis Abeba. De 
details zullen we jullie besparen. Daarnaast was er zoveel negatieve informatie die ontzenuwd 
moest worden. Menselijkerwijs gesproken was dit onmogelijk. Maar God zij geprezen: Hij staat 
boven alles en bouwt alles om ten goede, want het is Zijn werk. Vlak voordat ik begin maart in 
Nederland kwam,  kreeg ik  een werk- en verblijfsvergunning en kon ik officieel aangesteld worden 
als general manager. De eerste blanke vrouwelijke general manager van een NGO in Ethiopië. 
 
Van straatkind tot projectleider 

Toen ook kon ik na zes maanden onze oudste 
pleegzoon aanstellen als werknemer van New 
Creation en als mijn rechterhand,  handtekening 
bevoegd en verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding. Surafel kwam op 19 september 2008 bij 
ons met een officiële brief van de lokale regering 
met de vraag of wij hem wilden helpen na 10 
jaar zwerven op de straat zijn studie te 
hervatten.  Dat is gelukt: hij heeft inmiddels 10 
jaar werkervaring met YMCA en is projectleider 
van een van de zeven vluchtelingenkampen in 
het zuiden van Ethiopië.  Toen Co stierf en ik 
met Surafel over de mogelijkheid sprak om in 

New Creation te komen werken, was zijn antwoord: “Ik denk dat het tijd is om terug te komen”.  
Wat ben ik hiervoor dankbaar. Hij kent de cultuur, de taal, heeft zijn netwerk, en weet veel van 
internationale organisaties.  
 
Wukro 
Ondanks dat Wukro ver weg is, is besloten om hiermee door te gaan omdat dit een tweede 
taalgebied is in Ethiopië en wij daar zijn gestart als New Creation. De planning is om daar een 
branche te starten. Dit betekent dat iemand voor ons daar de maandelijkse rapportages en inkopen 



verzorgt en wij hier niet zo vaak naar toe hoeven te reizen.  Bovendien is het een vereiste van de 
regeering.  Uiteindelijk is het kostenbesparend. We denken te gaan uitbreiden met vooreerst 20 
kinderen met een maximum van 30. Concreet: deze kinderen ontvangen schoolmaterialen, een 
uniform en een aanvullende cursus zodat ze gemakkelijker een baan kunnen vinden.  
 
 
 
 

Langano 
Ook in Langano beginnen we een branche. Dit 
betekent een kantoorruimte in het lokale 
overheidsgebouw voor iemand die eerder nog geen 
werk had. Deze persoon verzorgt de rapportages, net 
als in Wukro. Tot nu toe ondersteunen we daar 12 
gezinnen en 150 kinderen op school.  De gezinnen 
ontvingen o.a. zaden omdat de oogsten mislukten de 
laatste zes jaren. Het laatste jaar waren er voor het 
eerst weer volwassen maiskolven om te oogsten.  
Langzaam maar zeker ontdekten wij dat deze 
gezinnen allemaal familie van elkaar bleken te zijn. Dit 

is wettelijk niet toegestaan. Zodoende hebben we besloten om voortaan anders te selecteren in de 
hulp van gezinnen indien nodig. De hulp aan de schoolkinderen blijft hetzelfde. Dit betekent 
schoolmaterialen (hier is geen uniform nodig) en de bijvoeding zoals ontbijt op school en een kleine 
lunch voor ze naar huis gaan. Ook dit wordt ingekocht en verzorgd door onze toekomstige 
plaatselijke werknemer. Zo heeft de hele omgeving baat  bij de hulp die wij kunnen en mogen 
bieden.  
 
Drie 
In Drie verzorgen we tot nu toe 75 kinderen met school- en hygiëne materialen. De lokale overheid 
van dit dorp, dat bij Debre Zeit behoort, verstrekte helaas geen rapportage. Na meerdere keren 
aandringen, zien we ons genoodzaakt om dit project te beëindigen. Niet omdat we graag willen, 
maar op deze manier kunnen wij niet meer de correcte verantwoording afleggen richting onze 
donateurs. En er zijn nog vele andere weduwen en wezen die hulp nodig hebben.  
 
Daycare en kippenstallen 
We hebben een voorstel voor de regering gemaakt om inkomen te genereren via de kippenstallen 

voor de daycare. Door de winst die we na heel wat 
overleg met kippenkenners zouden kunnen maken 
te gaan besteden of te gaan sparen voor het 
bouwen van de daycare lokalen. We hopen en 
bidden dat er voldoende geld wordt gegeneerd om 
de daycare gebouwen te realiseren.  Zoals u weet 
zijn de sceptictank en de speeltoestellen al 
geplaatst. De tekeningen zijn klaar, maar deze 
moeten opnieuw worden bekeken (vooral in 
verband met de inflatie van maar liefst 7,5% in 
2018 én 2019 en voorspeld in 2020). We zijn heel 
dankbaar voor de donor van de bouw van de 

kippenstallen en de donor voor het interieur.  Wij hopen binnenkort met de bouw van de 
vleeskippenstallen te beginnen.  
 
 
 



Weduwen 
Op dit moment zijn er nog 2 weduwen die alweer 
bezig zijn hun renteloze lening af te lossen zodat 
het hun eigen business wordt. De ene heeft een 
winkeltje met van alles te koop, de andere bakt 
enjerra voor vaste klanten en heeft de zorg over 7 
kinderen. Een van hen is in het New Creation 
schoolprogramma opgenomen.   
 
Stekjes 
Op ons terrein hebben we een kleine kas. Deze zal 

worden vergroot en opgeknapt zodat we hier stekken kunnen afnemen van moederplanten. 
Wanneer de stekjes groot genoeg zijn worden deze  verkocht. De bedoeling is dat weduwen van 
buiten ons werkterrein dit ook gaan leren en zij voor eigen inkomen de kleine plantjes kunnen 
verkopen. Dit zijn allerlei soorten planten, van vetplanten tot geraniums die niet zoals in Nederland 
achter de ramen komen, maar gewoon buiten worden geplant. Een donor voor de stekjes is al 
gevonden, dank daarvoor. Binnenkort hopen we hiermee te starten.  
 
Laten we arme studenten studeren? 
Hoe vinden minder bedeelde studenten gemakkelijker een baan in Ethiopië? Deze studenten willen 
we graag gaan begeleiden. Oftewel de mogelijkheid geven om via de computer en banenkranten in 
heel Ethiopië te zoeken naar een baan. Dit gebeurt in overleg met de wijkoverheid om te bekijken 
welke plek het meest centraal is. Een hoekje voor job searching and job creation. Zo kunnen we 
samen met de overheid een handreiking worden voor de vele afgestudeerde studenten zonder 
baan.  
  
We mogen nog steeds regelmatig water uitdelen dat wij zelf kunnen oppompen.  
Dank voor de vele giften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe website 
Hoop4ethiopia.com is de naam voor de nieuwe website van HSWE. Deze komt in de plaats van 
Hoop Ethopië.nl  en is meer toegespitst op de werkelijke situatie van de fonds wervende stichting. 
Neem maar gauw een kijkje! De stichting heeft in het laatste jaar heel veel uitgaven moeten doen 
waar nog geen inkomsten tegenover staan. Helpt u mee om alle programma onderdelen te 
ondersteunen? Wij hebben u hard nodig. 
 
Tot spoedig zien of horens! 
Marja Tollenaar 
 
 
Wanneer u geen nieuwsbrief e.d. wilt ontvangen, laat het ons dan per omgaand bericht weten. Wanneer we niets van u horen, gaan 
we er vanuit dat u akkoord gaat met toezending. 



 Dank voor: 

• de afgelopen 13 jaar New Creation waarin God 

levens heeft veranderd. 
• mijn veiligheid tot nu toe ondanks alle spanning 

in Ethiopië 
• het dagopvang programma 

• bescherming en veiligheid tijdens al mijn reizen 

• goede gezondheid van mij en mijn gezin 

• alle bemoedigingen die mij worden gestuurd 

• de vele zegeningen die we ook in deze moeilijke 

tijd mochten ontvangen 

 

 

Bid: 

• voor goede contacten met de (lokale) overheid, 

kerken en andere stichtingen 

• dat de aanstaande verkiezingen in augustus zonder 

problemen zullen verlopen  

• voor verdere opbouw van het programma voor 

ondervoede kinderen (day care)  

• wijsheid bij de voortgang van alle (nieuwe) 

programma onderdelen wel of niet op te starten in 

afhankelijkheid van de Heer 

• voor voldoende financiën om alle projecten te 

kunnen blijven voortzetten 

• voor een zegen op al het werk, want zonder Zijn 

zegen kunnen wij niet 

• gezondheid en veiligheid voor alle New Creation 

medewerkers en bewaring tijdens de vele reizen 

die nodig zijn 

• dat ik mijn kinderen niet uit het oog verlies naast 

alles wat gedaan moet worden.  

 

Want: 

• als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs 

zwoegen de bouwlieden eraan; als de Here de stad 

niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter”           
(Psalm 127 vers 1)  
 

 

 

Website:  www.hoop4ethiopia.com    

Ethiopië: Marja Tollenaar; P.O. Box 1781, 

Debre Zeit, Ethiopia    

E-mail: marjatollenaar@outlook.com  

Mobiele telefoon:  00251 (0)9 1283 1954 (Marja)  

Kantoor 00251 (0)11 4337368  

Nederland: Marja Tollenaar; Stal 265, 9205 

AM Drachten  // Tel.: 06 4715 2370 

Correspondentie adres HSWE in Nederland: 

Via het Thuisfrontteam 

 

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  Fonger Miedema, Twee Gebroeders 2, 

9202CE Drachten.  Mob.: 06 535 181 02 

Email: fongermiedema@gmail.com 

 

IBAN: NL 14 RABO 0129 2765 53 

BIC (SWIFT):  RABONL2U 

ANBI nr: 819461301 
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