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Gaat dan henen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. En zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld (Matt. 28:19-20). 
Deze tekst is voor mij meerdere keren een bevestiging geworden de afgelopen weken en daarom heb ik mijn 
terugreis geboekt voor 2 juli a.s. Op die dag was er ruimte om rechtstreeks naar Ethiopië terug te vliegen. De 
tijd hier in Nederland was langer dan gewoonlijk door de Covid situatie. Deze langere tijd heb ik ervaren als 
een tijd waarin ik het verlies van Co kon beginnen te verwerken. Verwarrend, maar heel waardevol.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Langano 
Inmiddels is het Langano project officieel een branche geworden van New Creation. Dit houdt in:  
1 werknemer uit de gemeenschap is aangesteld tot onze werknemer. Hij doet de inkopen van de 
schoolspullen, hygiënemateriaal en de bijvoeding voor de schoolgaande kinderen. En daarnaast het zaaigoed 
in overleg met de hele gemeenschap (niet meer de 12 gezinnen alleen). Hij zal verantwoordelijk zijn voor 
zeer frequent uitgevoerde rapportage. De lokale overheid heeft een kantoorruimte ter beschikking gesteld. 
Voor de benodigde financiën hebben wij in de directe omgeving een bankrekening geopend. De eindcontrole 
blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid voor het hoofdkantoor van New Creation in Debre Zeit. Dankbaar 
zien we dat New Creation volop in beweging is en dit alles in positieve sfeer.  
 
 

 
 
Ouderenopvang 
Omdat de kippenstal al een poos ongebruikt 
leegstond werd er besloten om deze om te 
bouwen tot opvangplek voor weduwen en daklozen. Samen met vrijwilligers gingen onze kinderen 
enthousiast aan de slag met het schilderen en inrichten. Op dat moment was er nog geen enkele teken dat er 
een Covid 19 pandemie uit zou breken en ook Ethiopië zou bereiken. Op de dag dat Covid 19 Ethiopië 
bereikte, verwachtte men dat dit een grote catastrofe zou worden. Met name voor de mensen die op staat 
leven. Onder de daklozen zijn veel ouderen die niet door familie opgevangen worden. Zij zijn extra kwetsbaar 
voor besmetting. Zodoende zijn er 280 straat-oudjes 2 maanden in quarantaine gezet, zodra Covid 19 
uitbrak. De overheid zocht mogelijkheden voor betere opvang. New Creation sprong hierin door de net 
verbouwde kippenstallen als opvang open te stellen voor 25 dakloze ouderen. Er werd gebrainstormd, 
overlegd met de overheid en plannen gemaakt. Hierin werd zichtbaar dat God van tevoren had voorzien en 
alles deed medewerken ten goede. Alles wat ze ondernamen, lukte en ook de samenwerking met de 
plaatselijke overheid verliep soepel en effectief. Wat een zegen! De staf en vrijwilligers werden voorbereid 
op de komst van de dakloze ouderen. Bij aankomst werden deze oude mannen en 1 vrouw liefdevol 
opgevangen, gewassen, gekleed, geknipt en geschoren. God had ook voorzien in een kapper op de 
compound. Gedurende deze tijd van crisisopvang worden de 100 vrijwilligers toegerust en getraind om de 
ouderen te begeleiden en te werken op het land. En de ouderen worden gemotiveerd en ingezet om licht 



werk te verrichten op de compound. Heel bijzonder hoe zo iedereen in zijn waarde wordt vrijgezet en ingezet 
met hun gaven en talenten.  

Toen het kippenhok werd omgebouwd tot opvangplek, konden wij niet 
bedenken dat deze gebruikt zou worden voor een opvang voor ouderen 
tijdens de Covid 19 pandemie! Het was Co zijn hartenwens en gebed om 
een onderkomen voor bejaarden te creëren, al in het prille begin van 
New Creation! Nu zien wij Gods plan en voorziening in dit spontane 
proces en de ontwikkeling van het  Ouderen Project op onze compound 
van New Creation. Ook beseffen wij dat wij deze ouderen niet meer op 
straat willen zetten na de crisis en dus is er blijvende ondersteuning 
nodig om deze ouderen een liefdevolle en respectvolle laatste levensfase 
te geven. Helpen jullie mee? Wat een wonder van Gods genadige liefde! 
Wat een eer om deze waardevolle mensen op te mogen vangen.  

 

“Our New Creation Mama” 
 

Dit is een oude mevrouw van 98 jaar, zonder kinderen, 
familie of andere relaties. Ze was helemaal alleen op 
deze wereld. Nu leeft ze in de New Creation 
community waar ze liefdevol verzorgd wordt. Ze was 
door alle verhuizingen erg gedesoriënteerd. Nu krijgt ze 
weer belangstelling voor de omgeving en is ze weer in 
een normal dag en nacht ritme.  
 
 
 
 
 
 

 
Familieleven 
Als New Creation community leven wij als een grote familie. Zo werd de verjaardag van onze oudste dochter 
en zus Meherate Desta samen met onze nieuwe ouderen gevierd. Het was een geweldige dag waar zij liefde, 
vreugde en het eten met elkaar deelden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
• bescherming en veiligheid tijdens al mijn reizen 

• goede gezondheid van mijn gezin en mij 

• alle bemoedigingen die mij worden gestuurd 

• de vele zegeningen die we ook in deze moeilijke 

tijd mochten ontvangen 

• de vele positieve bewegingen binnen New 

Creation waaronder de goede contacten met de 

lokale overheid. 

 

 

Bid: 

• voor goede contacten met de (lokale) overheid, 

kerken en andere stichtingen 

• 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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