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Het coronavirus heeft sinds augustus sterk aan kracht gewonnen in Ethiopië. Het land heeft een
turbulente zomer achter de rug. De moord op de Haccalu Hundessa leidde tot een spiraal van
geweld. Het land ging daarop in een communicatie-lockdown : geen internet, geen telefoon. Intussen
bleek het water te diep tussen Egypte, Sudan en Ethiopië bij hun onderhandelingen over de
Renaissance Dam op de Blauwe Nijl… en lijkt de Ethiopische Birr in vrije val. Maar het nieuwe jaar
- dat op 11 september van start ging – beginnen we met veel optimisme.

MELKAM ADDIS AMET - GELUKKIG NIEUWJAAR
ZEWDITU MESHESHA
KRIJG HOOG BEZOEK OP
NIEUWJAARDAG

Seyoum en Mevrouw Zewditu, de stichtster van het tehuis Zewditu
Meshesha.

Finado Ethiopië overhandigde een generator voor het
tehuis. Deze werd geleverd ter gelegenheid van
Nieuwjaar.

11 September was een hoogdag voor het tehuis van
Zewditu Meshesha. Het bezoek van de Ethiopische
First Lady Zenash. De ontvangst in de nieuwe
compound van Zewditu Meshesha op nieuwjaarsdag
was zeer feestelijk. Ook onze medewerker Seyoum
was uitgenodigd op de plechtigheid.

De generator die de stroomvoorziening in het tehuis moet
garanderen.

Bij Zewditu Meshesha leven een aantal Finado
petekinderen. Daarnaast financiert Finado in het
tehuis ook de huiswerkbegeleiding.

vrijgemaakt, kookgerei, kommen en bekers worden
aangekocht.

Een moeder neemt het woord

Feestmaal bij Zewditu Meshesha….

Leerlingen in de Emanuel School

DRINGENDE LEVERING
SCHOOLBANKEN
Eind vorig schooljaar werden opnieuw twee klassen
afgewerkt in de Emanuel School. Door de opmars van
het Corona virus zal het aantal leerlingen beperkt
blijven per klas. De school deed dan ook een oproep
om dringend schoolbanken te leveren voor de nieuwe
klassen. Dankzij o.a. steun van Stichting de Vliethoek,
Gros Gemeente Ravels… kon Finado eind augustus
geld overmaken voor de aankoop van 40
schoolbanken.
Kinderen bij Zewditu Meshesha
D

WARME MAALTIJDEN IN
EMANUEL SCHOOL WONJI
Dankzij een projectsubsidie van de Provincie OostVlaanderen kunnen de nodige aankopen gebeuren om
ook de armste leerlingen van de Emanuel School in
Wonji Shoa een warme maaltijd aan te bieden.
In november trokken een aantal moeders aan de
alarmbel. Te veel kinderen brengen de dag op school
door met een lege maag. De moeders willen koken.
Daartoe moet binnen de school een ruimte worden

De Emanuel school richt zich op kwaliteitsonderwijs en een groot
aantal leerlingen haalden in 2019 topscores bij de regionale
examens.

CORONA NU PAS IN OPMARS
IN ETHIOPIË
Het lijkt wel of de eerste golf van het Corona virus nu
pas Ethiopië heeft bereikt. Ook het aantal
sterfgevallen neemt gestadig toe : nu meer dan 1000.

Haccalu Hundessa in tradionele Oromo outfit

Evolutie van het aantal vastgestelde besmettingen van
april tot begin september. Onze medewerkers
Seyoum, Misrak en Lediya werkten intussen een
systeem uit om het geld veilig bij de petekinderen te
krijgen.

ETHIOPISCHE BIRR
VERLIEST FORS WAARDE
Begin september 2019 wisselde de Awash Bank 31.99
Birr tegenover 1 euro. Vandaag schommelt dat bedrag
rond de 43,25 Birr tegenover 1 euro. Men schat dat de
inflatie hoger ligt dan 9%. De werkgroep Finado
Ethiopië vergadert hierover samen met de Ethiopische
medewerkers. Samen bekijken ze de mogelijkheid om
de uitbetalingen aan de petekinderen op te trekken.
Intussen verschijnen er in het nieuwe jaar ook nieuwe
bankbriefjes… waaronder eentje van Et.Birr 200,00

Het geweld zou zich ook gericht hebben op kerken van
de Ethiopisch Orthodoxe kerk. Ze wordt mede
verantwoordelijk geacht voor de kolonisatie van
Oromiya door de Amhaarse en Tigriyaanse kolonisten.
Standbeelden van Menelik II, Haile Selassie en Ras
Makonen moeten het ontgelden. Ook de hotels van
atleet Haile Gebreselassie werden tijdens de onlusten
geviseerd en beschadigd.
Ethiopië hoopte ook een snelle start te maken met het
vullen van het kunstmatige meer dat gecreëerd werd
door de bouw van de Renaissance Dam op de Blauwe
Nijl… wat op een veto stuitte van Egypte. De
onderhandelingen zowel met Egypte en Soedan over
het water van de Blauwe Nijl blijven zeer moeizaam
verlopen.

NIEUW BOEK
Opnieuw een boek dat speelt rond de HVA
(Handelsvereniging Amsterdam) en haar inspanningen
in het verbouwen van rietsuiker en de verwerking tot
suiker in Ethiopië.
Het boek pretendeert een wervelende roman te zijn
over drie met elkaar vervlochten levens. Het is
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de
immense onderneming om de suikerindustrie in
Ethiopië op poten te zetten - waardoor Nederland een
prominente positie verwierf in Ethiopië.
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ETHIOPIË MAAKTE EEN
MOEILIJKE ZOMER DOOR
De moord op Oromo zanger Haccalu Hundessa zorgde
voor een spiraal van geweld. Officieel vielen er 150
doden, maar andere bronnen spreken van minstens
250 doden. Gedurende enkele weken was het
onmogelijk om met Ethiopië te bellen of mailen.
Momenteel lijkt de rust teruggekeerd.

Het verhaal documenteert een groot stuk Ethiopische
geschiedenis. Het verhaal speelt zich overwegend in
Wonji Shoa af… en vandaar dat we het toch
interessant vinden… want hier steunen wij al sinds jaar
en dag de Emanuel School.
Scholten, Jan. Suiker Bastaard, Roman, Uitgeverij
Pluim/AFdH Uitgevers, Amsterdan 2020. ISBN 978 94
92928 146. 571 pag.
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GUNSTIG OGENBLIK VOOR
GIFTEN
Op 9 Juli keurde de Kamer een wet goed die de fiscale
aftrekbaarheid van giften aan ‘erkende goede doelen’
in 2020 verhoogd van ca. 45% naar 60%. Goede doelen
– ook Finado – hebben sterk te lijden onder de
Cornomaatregelen, die activiteiten om geld in het
laadje te brengen, aan banden leggen.
De maatregel is dan ook goed nieuws voor alle peters
en meters, sponsors… en is hopelijk ook een stimulans
om een extra gift te doen.
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