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Missie 

De stichting HSWE 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 en Wukro, 

Drie en Langano. Dit door middel van het genereren van gelden en financiële adoptie. Op het einde 

van het verslagjaar 2019 zijn er in Debre Zeit 261gesponsorde kinderen en in Wukro 5 kinderen, in 

Drie 75 en in Langano 150 kinderen. Tevens wonen nog 6 kinderen en 10 ouderen op de compound in 

Debre Zeit. 

  

Bestuursaangelegenheden 

De samenstelling van het bestuur is in 2019 veranderd. Het bestuur bestaat uit:  

Voorzitter Nico Smits, geassisteerd door zijn vrouw Antje als adviseur, penningmeester Fonger 

Miedema en bestuurslid Jannette Miedema (ICT). Secretaris Lutske van Kammen heeft in mei het 

stokje overgedragen aan Desiree Smit. 

 

Bezoeken aan Nederland 

In april kwam Co voor een kort bezoek naar NL om nieuw materiaal te halen voor de waterpomp. 

Marja kwam in mei voor enkele weken. Daarna kwam Co in juni en vierden we met bestuur en Thuis 

Front Team Co’s 75e verjaardag met een etentje. Marja reisde in oktober opnieuw naar NL. 

 

Overlijden van Co Tollenaar in augustus  

In augustus kwam het bericht van het overlijden van Co op 20 aug. Jonge vriend Sylvester Tamminga 

vloog naar Ethiopië en was aanwezig bij Co’s begrafenis, waarvan we een ontroerend filmpje 

ontvingen. Korte tijd later volgde een bezoek van TFT-leden Kees en Elizabeth de Kwaasteniet samen 

met de coördinator zending van de Bethel kerk Korrie van der Kooi.  

In oktober kwam Marja naar NL. Op 9 november was er dankbijeenkomst voor het leven van Co in de 

Bethelkerk in Drachten.  

 

Activiteiten van New Creation 

Sinds 2014 was Co Tollenaar General Manager van New Creation.  

Na zijn overlijden is Marja in het voorjaar van 2020 General Manager geworden. Zij weet zich op een 

bijzondere wijze door de Here geroepen om het werk, dat zij en haar man opstartten in Ethiopië, voort 

te zetten. Een jonge Ethiopiër, Surafel, is nu aan Marja’s zijde om haar te assisteren. Bijzonder is dat 

Surafel één van de eersten is waarover het echtpaar zich ontfermden. Zo financierden zij zijn studie 

‘social work’. 

 

De NGO helpt kinderen met schoolgeld, uniformen, met maaltijden en hygiëne materiaal zodat zij 

onderwijs kunnen volgen. Weduwen krijgen onderwijs in landbouw en veelteelt –groenten telen en 

kippen houden- Voorts zijn er programma’s voor gezondheid en hygiëne. Ook is er opvang van een 

tiental ouderen op de compound in Debre Zeit. 

 

Twee containers zijn omgebouwd tot kantoor en winkel. Regelmatig komen vrijwilligers uit 

Nederland en Ierland om mee te helpen in de projecten.                                                                            

Op zaterdag draait de Kinderclub die door rond de 130 kinderen uit de buurt wordt bezocht. 

Al langere tijd worden, samen met de Ierse Audrey Mc. Kracken, plannen ontwikkeld voor ‘Daycare’: 

opvang voor kinderen van 0-6 jaar. Daardoor kan hun mama, die alleenstaande ouder of weduwe is, 

werken en op deze manier kunnen de kinderen een goede basis voor hun toekomst krijgen 

 

Vergaderingen 

Op 3 juni, 9 september, 28 oktober en 21 november heeft het HSWE vergaderingen belegd. 


