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WERKBEZOEK AAN DE PROJECTEN EN PETERSCHAPPEN
RUN4WATER 2017
De zomer en de herfst waren turbulent in
Ethiopië : in sommige steden van Oromiya kwam
het tot ongeregeldheden en voor sommige
regio’s werd zelfs negatief reisadvies gegeven
omwille van problemen op de wegen er naartoe.
Op de koop toe werd de Birr met 15%
gedevalueerd. Wat de directe gevolgen hiervan
zijn is vandaag nog niet duidelijk…
Zoals jullie in vorige nieuwsbrieven konden
lezen liepen een aantal van onze projecten enige
vertraging op door de binnenlandse toestand.
Gezien het feit dat we vorig jaar niet konden
afreizen was het een hele tijd geleden dat Filip
en Greta de projecten bezocht bezochten.
Het was dus dringend tijd om met eigen ogen de
resultaten te komen zien. Filip en Greta namen
Geert, Hubert, Peter, Peter en Hugo mee naar de
bijzonderste projecten… Ze bezochten hun
petekind en op 26 november namen ze deel aan
de Ethiopian Run. Via Run4water – en de
sponsoring die ze hiervoor verzamelden - zorgde
deze groep mee voor de uitvoering van de water
–en sanitatieprojecten.

Naast het verplichte deelnemers-T-shirt moeten
alle deelnemers ook een registratienummer
opspelden.
Met twee propvolle bussen rijden we al zingend
(tenminste in de bus waar wij zaten) richting
Hilton. We moeten vroeger van de bus want de
veiligheidsperimeter is dit jaar groter.

RUN4WATER 2017
Great Ethiopian Run
Filip De Sutter
Onder een stralende zon verzamelen we met 7
Belgische
Finado-sympathisanten,
de
Ethiopische medewerkers en 130 petekinderen
aan het Finado kantoor. Het is fijn om te zien dat
er zoveel kinderen komen opdagen maar wat
worden ze groot geworden. De nodige koekjes
en water voor onderweg worden uitgedeeld en de
traditionele foto op de trap voor het Finado
kantoor wordt gemaakt.

Onderweg naar de start merken we dat deze
editie duidelijk groter is dan de vorige . Men
spreekt over 45000 inschrijvingen !
Nog voor we Maskal-square betreden zijn de
straten al verzadigd met de geel-rode T-shirts.

In de massa verliezen we veel van de Finadodeelnemers uit het oog. Wanneer we iemand op
de rug zien, herkennen we hem of haar wel aan
de Finado-stickers die we aanbrachten. De run
staat in het teken van ‘100 million reasons to
work together for girls’.
Nog voor 9 uur geeft Haile Gebreselassie het
startschot. Hij moedigt de voorbijkomende
lopers vurig aan. Het is intussen warm geworden
maar de sfeer is opperbest. Er wordt gezongen,
gedanst en gefeest…

We verzamelen aan de poort van de Hilton en
nemen samen de bus naar Ras Amba. Het feest
met de kinderen is intussen een echte Finadotraditie geworden.

Het feest wordt geopend met het Ethiopische
Volkslied en dan mogen de kinderen als eersten
aanschuiven voor een overheerlijk buffet.

Het doet toch iets met een mens om over de
eindstreep te komen, of het nu de streep van een
marathon, een wandeltocht of de Great Ethiopian
Run is…we zien heel wat emoties bij de
deelnemers.
Iedereen is bijzonder fier met zijn medaille !

We prijzen dit jaar niet enkel de snelste
deelnemer (Girma 31 min) maar ook de koks die
het prachtige buffet klaarmaakten.
Volgend jaar zal opnieuw een ploeg Belgische
Finadodeelnemers aan de start staan. Voor het
eerst niet onder onze leiding… maar van Hilde
en Steven.

YEKA WOLIYA Sanitatieproject

De Belgische deelnemers en enkele petekinderen
brengen onder leiding van Ledya Hailu een heel
eigen versie van Ingeborg’s ‘Gratitude’.

Finado liet zich niet uit zijn lood slaan na de
moeizame uitvoering van het project 2016-2017
waarbij in de Yeka Woliyaschool o.a. vier
klassen gebouwd werden. Voor de kinderen
moest er ook sanitair komen dat die naam
waardig was.

De Great Ethiopian Run en het daaropvolgende
feestje zijn voor de Finadomedewerkers ook een
unieke gelegenheid om een aantal petekinderen
te ontmoeten.

Met de eerste schijf die in de zomer van 2017
naar Ethiopië ging werd het nodige materiaal
aangekocht : stenen, cement, ijzer, … Zodra de
facturen België bereikten werd een tweede som
vrijgemaakt voor de constructie.

De graafwerken moesten wachten tot wanneer
het regenseizoen volledig voorbij was. Daarna
konden het metsen van de zinkput beginnen.

Boven de zinkput werd een wapening geplaatst
voor een betonnen vloer waarin ook de wapening
voor de opgaande constructie wordt voorzien.
Yoseph en Seyoum gingen regelmatig ter plaatse
om de evolutie van de werkzaamheden te volgen
en verslag uit te brengen naar België.

Zodra het beton voldoende gedroogd was werd
begonnen met het opgaande metselwerk.

Op 25 november staan we met onze Run4waterteam in Yeka Woliya om het (bijna klare)
sanitair blok te openen.

We krijgen een warm welkom van de leerlingen,
leerkrachten, ouders en ouderen die op deze vrije
dag toch naar school gekomen zijn om de
opening van het nieuwe sanitair bij te wonen.
Hubert krijgt als oudste het voorrecht om het
lintje door te knippen. Greta en Peter onthullen
de gedenkplaat. Daarop staan als sponsors o.a. de
Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Berlare
vermeld.

GROS BERLARE

In de Yeka Woliyaschool staat het oude
schoolblok vlak bij het nieuwe klassenblok dat in
2016-2017 werd opgetrokken door Finado
Ethiopië. Wat een verschil.

Een groepsfoto voor het nieuwe sanitair blok
(aan én zijde voor de jongens, aan de andere voor
de meisjes en aan de achterzijde het toilet voor
de leerkrachten) mag natuurlijk niet ontbreken

‘Gratitude’wordt zowat de rode draad doorheen
de reis. We zingen het hier dan ook uit volle
borst: “We are so greatfull !”

Verleden jaar werd op het personeelsfeest van
het Kwartier Koningin Elisabeth een groot
bedrag bijeengebracht voor de aankoop van
banken voor de Yeka Woliyaschool. Geert Van
Moer mocht dan ook symbolisch een bank
overhandigen aan de schooldirecteur.

Aan het sanitatieproject is ook een
sensibliseringscampagne gekoppeld rond respect
en onderhoud.

Er werden twee tankers aangekocht om als
waterbuffer te dienen. Ze worden op het hoogste
punt van het dorp op een gemetst plateau
geplaatst zodat ze ook bij lage waterdruk dienst
kunnen doen als watertoren.

De leerkrachten en directie stelden de vraag of
Finado de aankoop van schoolborden wil in
overweging nemen.

De tankers werden in oktober ter plaatse
afgeleverd en in ontvangst genomen door de
leerlingen van de lagere school van Enchene.

ENCHENE DEBRE SINA
Waterproject : onderhoud en
uitbreiding, voorzien van nieuwe
buffer en extra aftappunt voor de
school.
Twee jaar geleden leidde de samenwerking
tussen het lokale watercomité, de overheid en
Finado tot de aanleg van zeven kilometer
leidingen, het bouwen van twee waterbuffers en
13 aftappunten voor Enchene, een dorp op 7 km
van de weg in de buurt van Debre Sina. Het
enthousiasme van de bewoners stak Finado aan
tot actie om nog een extra waterbuffer te
voorzien en vier extra aftappunten.
Ook de evolutie van dit project zetten we hier
graag in de verf. Opnieuw werd herhaaldelijk
met de bewoners en het watercomité overlegd
over wat de wensen en mogelijkheden ter plaatse
zijn.

Intussen was men ook al begonnen met de
funderingen voor de plaatsing van de tankers.

Op 23 november bezoeken we Enchene samen
met de Run4water 2017 – ploeg. Omdat de hele
dorpsgemeenschap bij het project betrokken is
volgt er een hartverwarmende ontvangst.

De hele run4water-ploeg mag de watertankers
‘openen’…. en er is nu stromend water in het
hele dorp – ook op momenten wanneer de
waterdruk op de leidingen het laat afweten, want
de verhoogde tankers kunnen ook dienst doen als
watertoren !

Het lokale watercomité richt nu de vrijgekomen
kamer onder het verhoogd plateau in als ruimte
waar de oudere meisjes zich kunnen opfrissen en
omkleden.

Er werden ook vier nieuwe aftappunten gebouwd
zodat ook het hoogstgelegen deel van het dorp en
de school over drinkbaar water beschikken. Heel
aangrijpend was de inauguratie van een
waterpunt door Greta samen met de twee
dochtertjes van Yilma (één van de trekkers van
het lokale watercomité en onlangs overleden).

Het aftappunt kreeg dan ook de naam : ‘Yilmabron’.

We konden met eigen ogen (en handen)
vaststellen dat er ook water uit de kranen komt..
Zoals de directeur van de school vertelt: “Sinds
er stromend water is in het dorp ziet de wereld
van de meisjes er plots anders uit. Voordien
maakten ze elke ochtend een zeven kilometer
lange tocht heen en weer om water te halen.
Vandaag zitten die meisjes gewoon op de
schoolbanken, op tijd en wakker”.
We zorgden er ook voor dat de schoolbanken –
aangekocht dankzij de steun van ‘het groene
poortje’ in Anzegem – konden geleverd worden
tijdens ons bezoek. Hugo en Peter Soens zijn
oudleerlingen van het groene poortje… en zij
mochten de schoolbanken dan ook tijdens een
plechtigheid overhandigen.

De vier ‘Anzegemenaars’ voor de vrachtwagen
met de schoolbanken.

De plechtige overhandiging gebeurde tijdens een
plechtigheid waarbij de schooldirectie, de
ouders, de dorpsoudsten en ook de
verantwoordelijken van de Woreda (overheid)
de bijzonder nauwe samenwerking prezen met
Finado, de grote betrokkenheid van de
dorpsbewoners die niet alleen hun arbeid
leverden maar ook een belangrijke financiële
inspanning leverden in de uitvoering van het
waterproject.

Diegenen die zich bijzonder verdienstelijk
maakten kregen van Finado een oorkonde voor
hun bijzondere inzet.

vooruitgang waaraan ze zelf net als alle kinderen
en bewoners van het dorp wil meewerken…

Het enthousiasme van de hele gemeenschap om
de levensomstandigheden te verbeteren werkt
aanstekelijk.

Ze hoopt vooral dat haar school kan groeien
zodat de leerlingen die hier naar school gaan er
het volledige lagere onderwijs kunnen afmaken
en zo de kans krijgen om verder te studeren… en
mee ‘hun dorp’ te veranderen.
Ten slotte worden we uitgenodigd om samen een
maaltijd te hebben om de samenwerking te
vieren. Voor sommige reisgenoten een eerste
kennismaking met Injera.

Een meisje komt naar voor en vertelt dat ze een
gedicht wil voorlezen het waarin ze over het
leven in haar dorp wil vertellen en over de

WONJI SHOA AMANUEL SCHOOL
Greta Van Boven
We spreken af om 9u te vertrekken naar Wonji
Shoa, een project waar we al jaren meewerken
aan de uitbouw van de school.
Toen we er de eerste keer kwamen konden de
kinderen maar tot grade 4 naar school. Dit
betekende dat ze op hun 10 à 11 jaar
afgestudeerd waren… ze konden niet deelnemen
aan de nationale examens.
De vraag van de directeur was dan ook voor de
hand liggend: “Kunnen we samen klassen
bouwen zodat de kinderen langer naar school
kunnen?”
Daar moesten we niet lang over nadenken. Er
kwam grade 5, een sanitair blok, een grote zaal
voor activiteiten,
een bibliotheek en
studieruimte… en klassen tot grade 10.

We gingen samen met de directeur verder door
het schoolcomplex, passeerden aan het sanitaire
blok dat ook door Finado werd gerealiseerd en
we zagen hoe goed alles onderhouden was, dat
doet meer dan deugd. We bezoeken de
bibliotheek en studieruimte en zien dat er heel
wat boeken en naslagwerken ter beschikking van
de leerlingen staan.

Na grade 8 kunnen de kinderen meedoen aan een
nationaal examen en ook na grade 10. Dit geeft
hen toegang tot technisch onderwijs na het eerste
examen en tot hoge school en universiteit na het
tweede.

De schooldirecteur heeft een officieel gedeelte
voorzien om zijn project voor te stellen. Ik ben
persoonlijk aangedaan dat het deze keer alleen
vrouwen zijn die ons opwachten in de feestzaal.
Het is fijn om te zien hoe betrokken ze zich
voelen bij de school van hun kinderen. Vaak voel
ik in Ethiopië toch nog dat het een
mannenmaatschappij is maar hier is het dus
helemaal anders.
Een aantal jaren geleden kocht de directeur een
tweede compound aan voor de uitbouw van de
kleuterschool want de school barstte uit zijn
voegen.
We wandelden over de rustige speelplaats en
hoorden dat de leerkrachten overal bezig waren
met lesgeven. We piepten hier en daar even
binnen en zagen veel geïnteresseerde leerlingen.

Een leerlinge spreekt de zaal toe en vertelt de
hele evolutie van de school die mede door de
financiële hulp van Finado tot stand is gekomen.
Ze brengt dit zo geanimeerd dat ik het jammer
vind dat ik het filmpje niet in de nieuwsbrief kan
zettten. Je kan het zien op de faceboekpagina van
Finado. De toespraak doet ons glimlachen en in
ons hoofd en ons hart weten we nu al dat we
gewoon doorgaan met deze school.

vriendelijke kinderen, het leek bijna of we door
een park wandelden met prieeltjes waar de
kinderen aan het eten waren.

Hier toont de directeur de plaats waar hij graag 2
klassen zou bouwen en het sanitair dat aan
renovatie toe is. De gedrevenheid van de
directeur laat ons niet onberoerd.

Er spreken nog enkele vrouwen hun dank uit en
de hoop om in de toekomst te blijven
samenwerken. Deze vraag wordt kracht bijgezet
door de overhandiging van een oorkonde.
We beloven om mee verder te werken aan dit
project waar momenteel 840 leerlingen school
lopen.

Na het officiële gedeelte steken we de straat over
naar de tweede compound. We bezochten 3 jaar
geleden de nieuwe compound met gemengde
gevoelens en wisten niet of het iets ging
worden…groot was onze verbazing als we de
poort binnenstapten. We vielen van de ene
verbazing in de andere. Mooie klassen,

We zijn meer dan overtuigd dat dit
hartverwarmend bezoek opnieuw zal leiden tot
een prettige samenwerking.
We krijgen gelijk het projectvoorstel voor de
bouw van de nieuwe klassen mee. Als we ’s
morgens vertrokken dachten we rond de middag
thuis te zijn maar de duisternis valt als we in ons
guesthouse aankomen.
Daar wacht ons nog een lange avond met het
bekijken en bespreken van de feedback.

Moe maar voldaan kruipen we om middernacht
in ons bed voor morgen een dag vol familie en
andere bezoeken. We weten dan nog niet wie ons
pad morgen allemaal zal kruisen.

ZEWDITU MESHESHA
Voor de bewoners van het tehuis van mevrouw
Zewditu blijft de onzekere aanspraak op de
grond waarop ze wonen een heikel punt. Al jaren
wacht men op de eigendomsdocumenten. Tot die
tijd kan er geen investering gebeuren in nieuwe
volwaardige gebouwen om de kinderen te
huisvesten.
Momenteel slapen alle meisjes in één grote
geïmproviseerde slaapkamer en delen de jongens
twee kamers die overvol staan met stapelbedden.

De directeur van Zewditu Meshesha heeft een
projectvoorstel klaar om de compound uit te
rusten met een grotere watertanker zodat er
steeds stromend water zou beschikbaar zijn. Nu
komt heT nog steeds voor dat de waterdruk in de
wijk Kotebe… en zeker de hogergelegen delen
onvoldoende waterdruk krijgen zodat de
bewoners zonder water komen te zitten.

MEHURE GEDAME
Door blijvende onrusten in Oromiya is het niet
mogelijk naar Mehure te gaan. Maar als Mozes
niet naar de berg gaat.. dan komt de berg naar
Mozes. Abba Eyassus, verantwoordelijke in
Mehure brengt de feedback van de petekinderen
mee naar Addis.

Enkele van onze medereizigers hebben
eenpetekind in Zewditu Meshesha… zo ontmoet
Hugo Rahel het petekindje dat hij en zijn vrouw
Marleen in 2009 financiëel adopteerden na hun
eerste bezoek aan Ethiopië.

Het is een fantastisch werkbezoek geworden…
niet in het minst dankzij een fantastische groep
medereizigers. Dank je Hubert, Geert, Hugo,
Peter en Peter.

