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VERSLAG WERKBEZOEK MARTINE EN PATRICK
Eindelijk lijkt er licht aan het einde
van de politieke tunnel waarin
Ethiopië verzeilde. Abiy Ahmed is de
eerste Oromo die door het parlement
verkozen werd tot premier. Daarmee
zijn natuurlijk niet alle problemen
van de baan… maar er is hoop – en
daar keek een groot deel van de
Ethiopische bevolking naar uit !
Martine en Patrick zijn terug van een
werkbezoek aan Ethiopië. Ze
bezochten er de lopende projecten in
Enchene, Wonji Shoa, Addis Abeba
en gingen langs bij petekinderen met
bijzondere noden. Johan M. reisde
met hen mee.
Ze namen vooral veel tijd om naar de
Ethiopische
medewerkers
te
luisteren. Waar gaat het goed ?
Waar moet er bijgestuurd worden ?

We rijden voorbij verschillende aftappunten – en waterbuffers - van het
waterproject dat Finado hier realiseerde. De captain toont ze iedere keer
met even veel enthousiasme. Vroeger moesten vrouwen immers
kilometers wandelen om aan water te geraken…

ENCHENE DEBRE SINA
In november was de vraag gesteld
om na het waterproject ook de school
te vernieuwen en uit te breiden met 2
klassen. Daarom trokken we graag
naar Enchene - Debre Sina - om dit
project ter plaatse te bespreken.
Aangezien het om een grote
investering gaat, en Finado deze
investering niet alleen kan dragen,
was het aan ons om te onderhandelen
over een grotere inbreng van de
gemeenschap zelf.
We ontmoeten Captain Shoaferaw
Abebe, Community Coördinator, die
samen met ons (Seyum, Martine,
Patrick, Johan) naar Debre Sina zal
rijden.
Een hele rit, maar zeker de moeite
waard. Net voor Debre Sina stoppen
we nog in een klein dorpje om
frisdrank en biertjes mee te nemen.

Een hartelijk ontvangstcomité van enkele onderwijzers en dorpsbewoners
staat ons op te wachten aan de school. Ook een groepje kinderen staat
verlegen naar ons te kijken. Er is vandaag geen les, het is paasvakantie.
We bezoeken de schamele klaslokalen en het sanitair in opbouw. En dan
is er de meeting…Voor ons een fantastische ervaring.
De schoolbankjes worden naar buiten gebracht en onder de bomen en de
Afrikaanse zon wordt er vergaderd. Steeds meer mensen stromen toe, dit
is zoals we ons een vergadering in Afrika voorgesteld hadden. Top!

De captain heeft alles goed
voorbereid, verschillende mensen
nemen het woord, er is ook iemand
aanwezig van de overheid. Seyum
zorgt telkens voor de heen en
weervertaling. Ook de kinderen
wonen de vergadering bij.
Seyum, de landverantwoordelijke
van Finado in Ethiopië, legt uit dat
het om heel veel geld gaat, en dat ook
in België hard moet gewerkt worden
om zoveel geld te verzamelen.
De vraag wordt gesteld of er een
inbreng
kan
zijn
van
de
gemeenschap. Met een applaus
wordt
deze
vraag
positief
beantwoord.
Een jongeman stelt de vraag aan de
vertegenwoordiger van de overheid
of ook zij niet een grotere bijdrage
kunnen leveren. De man neemt deze
vraag mee…
Maar wij krijgen de garantie dat 30%
van de kosten zullen gedragen
worden door de dorpsgemeenschap
en de overheid.
Patrick geeft een speech. Dan neemt
ook de 94-jarige vader van de captain
het woord. We begrijpen geen
Amhaars, maar weten heel goed wat
hij zegt. Hij schetst de situatie van
Debre Sina vroeger en de
verbeteringen voor de mensen sinds
de steun van Finado… een
ontroerend moment. Een priester
sluit af met een gebed.
En daarna wordt er gefeest. Er wordt
frisdrank en bier aangeboden en
heerlijke injera.

Na de maaltijd wordt er nog
rondgegaan met Alraki (al dacht
Patrick dat het water was, en
weigerde dat beleefd  ).
Een schitterende dag om nooit te
vergeten!

Captain Shoaferaw en zijn 94 jarige vader

WONJI SHOA
EMANUEL SCHOOL
We hebben afgesproken met de
chauffeur en Seyoum om 7u aan ons
verblijf: Yeka guesthouse. De
chauffeur meldt ons dat Yoseph ziek
is en dat Seyums auto defect is. We
moeten hem dus in de buurt van Bole
oppikken. Ook wij hebben een
zieke. Martine heeft last van haar
maag en ziet het dan ook niet zitten
om de hele reis af te leggen. Onze
reisgezel Johan biedt spontaan aan
om haar plaats in te nemen.
Pas om 9u slagen we er in Addis
Ababa te verlaten. Alweer tijd voor
een nieuwe verrassing, we komen
aan een heus loket met slagboom en
krijgen een ticket om de autosnelweg
op te rijden. Een echte autostrade in
Ethiopië met tol !
Wanneer we de snelweg verlaten is
het nog een 40-tal km aardeweg, dus
dat gaat alweer wat minder snel dan
de eerste 100 km;
Aangekomen in Wonji trekken we
direct naar de school waar we
ontvangen worden door de pastoor
en de directeur van de hogere
klassen.

De klassen en gebouwen die door Finado zijn opgetrokken of gerenoveerd
zijn nog in goede staat en worden goed onderhouden. Leuk om te zien !

We bezoeken enkele klassen en de
leraarskamer. De jongens komen
naar ons toe om foto’s te laten nemen
maar de tienermeisjes lopen steeds
weg, zij worden toch liever niet meer
gefotografeerd en dat respecteren wij
dan ook.
We krijgen een uitgebreide uitleg
van de nog zeer jonge leraar fysica
en biologie over hoe hij les geeft
over het menselijk lichaam en de
verschillende planten. Hij laat ook
werken zien die door de kinderen
gemaakt werden.
Onze indruk van de school is
positief, het is een aangename
omgeving waar de kinderen ook nog
ruimte hebben om te spelen met wat
groen op de speelplaats. Tijdens de
pauze zien we dan ook onder elke
boom groepjes keuvelende en
spelende kinderen.

Daarna trekken we naar het tweede schooltje van de kleinere kinderen,
van kleuterklas tot derde graad. Hier loopt een nieuw project: de bouw
van een nieuw sanitair blok en twee klassen.
We worden uitbundig ontvangen door de leerkrachten en de kinderen die
liedjes voor ons zingen. We worden als het ware gehuldigd en krijgen een
sjaal als geschenk. De pastoor vertelt de kinderen waar we vandaan komen
en noemt hiervoor enkele van onze bekende landgenoten op zoals Hazard,
Lukaku en Kompany.

De verdere rondleiding worden we
dus gevolgd door een groep kinderen
die luid en vrolijk Lukaku, Lukaku…
scanderen.

We zien dat het geld dat we
schonken om de herstellingen uit te
voeren van de beschadigingen na
rellen op het einde van vorig jaar,
goed besteed is. Er zijn al nieuwe
stoeltjes en tafeltjes gekocht, deuren
en ramen zijn hersteld en de
stukgeslagen televisietoestellen zijn
vervangen. Deze rellen hadden te
maken met de onrust die heerste op
het einde van vorig jaar en begin dit
jaar in de hele Oromiya regio.

Kleuters zoeken de schaduw op in Wonji Shoa

Ook zien we dat er volop gewerkt
wordt aan de nieuwe sanitaire blok
die door Finado gefinancierd wordt.
De nieuwe klassen zijn nog niet
klaar, maar het metselwerk staat al
bijna op juiste hoogte. Ze leggen ons
uit dat de klassen nu hoger staan
omdat er een betere fundering
gemaakt is omwille van de slechte
ondergrond. Aan één van de oudere
gebouwen kan je dan ook goed zien
wat het gevolg is van deze niet zo
stabiele ondergrond, aan één zijde is
het gebouw over de hele lengte
gescheurd.

Nieuwbouw van twee klassen

Bij een kleine ceremonie hangen we
in de school een gedenkplaat op,
aandenken aan een overleden
sponsor. De tekst is een gedicht van
de sponsor vertaald in het Engels en
het Amhaars. Onze bijzondere dank
gaat uit naar de nabestaanden die een
groot bedrag schonken. De klassen
dragen nu zijn naam.
We nemen uitgebreid afscheid van
de kinderen en verlaten de school en
worden ontvangen in de woning van
de pastoor voor een lunch. Daarna
trekken we met een goed gevoel
terug naar de auto en brengt onze
chauffeur ons veilig terug naar het
superdrukke Addis Ababa.
Plaatsen gedenkplaat aan één van de nieuwe klassen

ZEWDITU MESHESHA
Na Wonji Shoa brengen we nog een
bezoek aan het tehuis van Zewditu
Meshesha. Het is opgestart door
mevrouw Zewditu Meshesha die nog
steeds bij de kinderen woont.
De
verantwoordelijke
Mr.
Abebayehu is jammer genoeg niet
aanwezig en mevrouw begrijpt en
spreekt geen Engels. We worden te
woord gestaan door een jonge dame
Gedamnesh, die ooit zelf als kind in
het weeshuis gewoond heeft en er nu
als opvoedster werkt.

Mooi om te zien dat zij mede dank
zij onze steun naar school is kunnen
gaan en nu betere levensomstandigheden heeft. Ze werkt hier
samen met nog 4 andere opvoedsters.
Er leven momenteel 49 kinderen in
het weeshuis en er zijn ook nog 5
kinderen die gesteund worden die
buiten het weeshuis leven. We
vragen dan ook info over enkele
kinderen en wat er van hen geworden
is.
Haile leeft nog steeds in het weeshuis
en werkt als architect in een
bouwfirma. Seble is getrouwd en
leeft samen met haar man, ze werkt
als lerares.
Abera, de hardloper, is ondertussen
ook gegradueerd. We kochten hem
ooit nog zijn
eerste paar
loopschoenen. Hij traint nu bij een
club en afhankelijk van zijn
resultaten heeft hij kans om als
professionele zijn sport verder te
kunnen beoefenen. We duimen voor
hem.
Tijdens ons bezoek zijn niet alle
kinderen aanwezig, we nemen nog
een groepsfoto van de aanwezigen en
vertrekken dan terug richting Yeka
guesthouse want het begint al te
schemeren.
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PETERSCHAPPEN
Tijdens hun verblijf in Addis
bezoeken Martine en Patrick naast
enkele scholen en projecten ook
veel gezinnen. Sommige bezoeken
zijn hartverwarmend, vooral
wanneer ze een positieve evolutie
zien in de situatie.
Sommige
bezoeken zijn hartverscheurend en
laten een diepe indruk na.
De steun van Finado (en dus van al
onze sponsors) is broodnodig,
maar we beseffen ook dat het soms
een druppel is op een hete plaat.
Het gaat vaak niet om leven, maar
om overleven…
We moeten blijven nadenken over
structurele
veranderingen
en
projecten. De gesprekken hierover
met medewerker Misraq waren
heel inspirerend. We laten je graag
enkele verslagjes lezen van
ontmoetingen met gezinnen.

Hawi
We
worden
heel
hartelijk
ontvangen in hun tijdelijk huisje.
We worden getrakteerd op
heerlijke vers gezette koffie. We
ontmoeten Hawi samen met haar
broer en mama (en de poes).

waar de ‘miss’ telkens ‘very good!’
bij geschreven heeft.

ze naar de revalidatie gebracht
voor therapie.

Ze werkt duidelijk met heel veel
zorg en plezier! Ze is echt graag
met haar boeken bezig en gaat heel
graag naar school. Collega Jan
Imbrechts (volgt net als Martine en
Patrick de peterschappen op)
bezocht haar toen ze nog op straat
woonden. Ze wonen nu in een oud
Italiaans huisje met 2 kamers, maar
ook dit is weer tijdelijk omdat de
hele wijk zal afgebroken worden.

Mama zelf is niet thuis. Ze is gaan
werken, ze doet kleine jobs hier en
daar voor andere mensen.
Grootmoeder en oom zijn er en
zorgen mee voor Mekdes. Er is
ook een buurmeisje aanwezig.

Ze wachten op de beslissing van de
administratie voor een woning. Als
dit niet in orde komt, moet Finado
zeker bijspringen zodat dit gezin
niet weer op straat terecht komt.
Het is echt een warme ontvangst.
Mama is duidelijk trots op haar
kinderen.
De
broer
van
Hawi
is
collegestudent,
hij
studeert
Marketing. Zijn testen waren goed.
Hij is een heel aangename
vriendelijke jongen; het is mooi
om te zien hoe zorgzaam hij
omspringt met zijn moeder en
zusje. Hij kijkt ook haar huiswerk
na.

Mekdes
De shelter waarin de familie woont
is nog dezelfde van bij ons vorig
bezoek, maar is veel lichter en
mooier, beter aangekleed met tapijt
en kleurige wanddoeken. Er is nu
ook een dubbel bed en een
stapelbed. Het is echt een groot
verschil, we zijn opgelucht en blij
als we dit zien.

We geven de extra centjes die met
veel dank aanvaard worden. Het is
zeker nog geen gemakkelijke
situatie, maar we zien dat er goed
voor Mekdes gezorgd wordt en dat
de
leefomstandigheden
toch
enigszins verbeterd zijn.

Dasash + Birtukan
Dasash loopt school in graad 3, hij
is 15 jaar. Birtukan is 9 jaar en zit
in de 4e graad. Ze leven in de wijk
Bole in Addis Abeba.

Ze wonen bij een oom en zijn
vriendin. Samen hebben zij nog
een dochtertje. Mama en papa zijn
gestorven.
Ze leefden op het platteland waar
ze geen school liepen. Ze startten
in Addis in dezelfde klas, maar
Dasash werd ziek waardoor ze het
jaar over moest doen.
De oom is daily worker, wat
betekent dat hij geen vast werk
heeft, dat hij af en toe klussen doet
als hij de kans heeft. De wijk is een
echte slum. Ze wonen onder de
hoogspanningskabels naast de
centrale. De kabels knetteren de
hele tijd.

Bantegize
Hawi volgt les in Kindergarten
(kleuterschool) 2, maar leest en
schrijft al zeer behoorlijk. Ze toont
met veel trots haar werkschriften,

Mekdes ziet er ondanks de zware
handicap een blij kind uit. Je ziet
dat er goed voor haar gezorgd
wordt. Twee maal per week wordt

We ontmoeten de mama eerst op
het bureau van Finado. Ze komt
langs voor de uitbetaling.
Seyum belooft haar dat we die dag
ook nog zullen langskomen.

Een echt huis kunnen we hun
verblijf niet noemen… Dit is
hartverscheurend. Ze leven langs
een heel drukke straat onder een
zeil met golfplaten.

INTERVIEW MET
MISRAK AYELE
FINADO ETHIOPIA
Martine ging met Misrak rond tafel
zitten voor een gesprek onder vier
ogen over haar werk met de
petekinderen.
Martine: Kan je ons vertellen wie
je bent en wat je functie binnen
Finado is?
Misrak: Mijn naam is Misrak
Ayele. Mijn exacte leeftijd ken ik
niet. Ik ben 7 jaar geleden
getrouwd. Dat is nadat ik bij
Finado begonnen was. Ik heb 3
kinderen, 2 zonen en 1 dochter.

Mama heeft 2 kinderen: Bantegize
is 8 jaar en dan is er nog Mikias van
11 maanden oud. Acht jaar leven
ze al in deze omstandigheden, niet
altijd op dezelfde plaats. Ze leven
dicht bij de kerk om ook van daar
enige ondersteuning te krijgen.

Martine: Werkt je man ook?
Misrak: Ja, hij is een predikant in
een kerk.

We spreken met Seyum af dat we
ook het tweede kind in sponsoring
nemen. Finado moet ook een beter
onderdak zoeken.
Van zodra dat gevonden is, zullen
we ook tijdelijk instaan voor het
huurgeld. Misschien kan mama
werken als het 2e kind ook naar
school gaat? Al twijfelen we of ze
hier toe in staat is.

Martine: Een drukke familie als ik
het zo hoor. Hoe ben je bij Finado
terechtgekomen ?
Misrak: Via CFP (Care For the
Poor), de organisatie waar mijn
man Bruk ook werkte. Ik heb
vroeger bij CFP gewerkt en de
mensen die ik daar ken hebben me
aangeraden om ook te solliciteren
bij Finado en zo ben ik bij Finado
beland.
Martine: Kan je ons iets meer
vertellen over jouw job-inhoud bij
Finado?
Misrak: Ik probeer een beetje van
alles te doen: ik probeer mensen te

helpen als ze vragen hebben,
mensen adviseren, betalingen doen
aan de sponsorfamilies, de
sponsorfamilies bezoeken.
Martine: Wat doe je het liefst
binnen jouw job?
Misrak:
Ik
doe
graag
huisbezoeken. Hoewel ik hun
problemen niet altijd kan oplossen,
ben ik blij als ik een luisterend oor
kan bieden.

Martine: Het is geen gemakkelijke
job. Wat is het moeilijkste deel van
jouw job? Neem je soms problemen
van je werk naar huis mee?
Misrak: Ja, dat doe ik heel vaak. Er
was bijvoorbeeld een situtatie
waarbij een meisje me vertelde dat
haar papa haar probeerde te
verkrachten. Ik zal haar naam niet
noemen. Ik neem zulke verhalen
mee naar huis. Ik ben dan soms
slechtgezind thuis omdat ik steeds
denk aan wat ik hoorde, ik denk
aan dat meisje en probeer het te
verwerken door het meisje
regelmatig op te bellen, te steunen
enz.
Martine: Wat kan Finado doen in
zulke situaties?
Misrak: In dit geval is de moeder
van het meisje een straatverkoper.
Ze kan het zich niet veroorloven
om alleen te gaan wonen. Ze blijft
bij haar man zodat hij de huur kan
betalen. Indien ze financieel sterk
zou staan zou ze hem misschien
verlaten. Vrouwenproblemen zijn
meestal economisch van aard.
Omdat ze er economisch slecht
voorstaan zijn ze ook een
gemakkelijk
doelwit
voor
misbruiken.

Martine: Kan Finado een verschil
maken in zulke situaties? Voor de
families in het algemeen?
Misrak: Ja dat kan zeker, als we
daaraan werken wel. Dat gebeurde
ook in de organisatie waar ik
vroeger werkte. Als we focussen
op de moeders, de moeders
ondersteunen, de kinderen opvang
bieden zodat de moeders kunnen
gaan werken. Indien we focussen
op de levens van de moeders, dan
kunnen we zonder twijfel de
situatie verbeteren.

Martine: Is er in Ethiopië werk
voor iedereen? Indien we zo'n
opvang zouden voorzien voor de
kinderen, kunnen alle moeders of
bijna alle moeders werk vinden?
Misrak: Ja zeker. De moeders
werken nu ook, ze nemen gewoon
hun kinderen mee naar hun
werkplaats. Maar het is gewoon
moeilijker om werk en zeker goed
werk te vinden indien je geen
opvang hebt voor jouw kind.
Opvang verhoogt de kansen van de
moeders op de arbeidsmarkt en zo
maken ze meer kans op beter werk.
Martine: Wat zijn de belangrijkste
moeilijkheden in organisaties zoals
Finado?
Misrak: De periode voor de
registratie van Finado bij de
autoriteiten was een moeilijke
periode. We waren bang toen wij
huisbezoeken deden, bang als wij
de politie zagen omdat we l niet in
naam van een officiële organisatie
functioneerden. Na de erkenning
en registratie zijn er geen
problemen.
Martine: Een laatste vraag. Ben je
blij dat je voor Finado werkt?
Misrak: Ja, ik ben heel gelukkig.
Martine : Wij ook.
(Met dank aan Seble De Sutter voor de
vertalingen)

ETHIOPIAN ANDINET
Martine en Patrick bezochten ook
de Ethiopian Andinetschool in
Addis Abeba.
Er
werd
Finado
gevraagd
aanpassingen te doen aan de
klaslokalen
van
het
kleuterschooltje. In november
brachten Greta en Filip ook een
bezoek aan deze school en kregen
toen deze vraag.

Greta en Filip vroegen toen om het
bestaande sanitair in orde te
brengen, de buitenruimte naast het
sanitair op te ruimen en het plafond
van de ontvangstruimte te
herstellen voor we nieuwe
investeringen zouden doen.

ARAT KILO PROJECT
Patrick en Martine vergaderden
met de verantwoordelijken en
bezochten ook de school die door
Finado financieel is ondersteund.
Er wordt gekeken op welke manier
er
verder
kan
worden
samengewerkt.

GURA AWASH
Het bezoek aan de Gura Awash
school in Ginchi maakte heel wat
emoties los bij de Finado
medewerkers. De school heeft
dringend zware onderhoudswerken
nodig. Daarbij wordt vooral naar
de schooldirectie gekeken om haar
verantwoordelijkheid op te nemen.

IN BELGIË

Jammer genoeg was niets van al
deze zaken in orde. Onze
ontgoocheling was groot - en dat
maakten we ook duidelijk. Seyum
gaf een preek, de jonge directeur
stond er bedremmeld bij …
We bezochten nog enkele klasjes
met enthousiaste leerlingen en
leerkrachten en plaatsen ook een
bedankplaatje
voor
Toneelgezelschap Collectief Decorum dat
al 10 jaar met de opbrengst van hun
voorstellingen 27 kinderen hier
naar school laten gaan.

Hilde en Georges Van Damme
concentreerden al hun aandacht op
de scholen in Zele… die dan ook
een prachtig bedrag bijeenhaalden
voor het project in Wonji Shoa.
Maar we verlaten de school met de
boodschap dat we de aanpassingen
aan de kleuterschool ‘on hold’
zetten tot wanneer de school het
sanitair herstelt en de buitenruimte
heeft opgeruimd.

V.U. Filip De Sutter
VZW Finado, E. De Jongestraat 179 te
2880 Bornem
Werkgroep Ethiopië, E. Hertecantlaan
90 te 9290 Berlare

