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OPTIMISME EN
VERTROUWEN
Niemand kon de gebeurtenissen
van de voorbije maanden
voorzien
of
voorspellen.
Hopelijk zal de rust die nu met
harde hand wordt opgelegd zich
ook handhaven na het opheffen
van de noodtoestand.
We kijken vol optimisme en
vertrouwen uit naar 2017. Het
enthousiasme van de finadovrijwilligers en het team in
Ethiopië staat garant om er
opnieuw
een
schitterend
werkjaar van te maken.

anderen waren diep getroffen
door de ellende van vele
kinderen. Er was trouwens ook
het besef dat het beter was om
kinderen in hun eigen omgeving
en cultuur te laten opgroeien.
November 2016 – foto Yoseph.

Het jaarlijkse buffet ging wel
door.
Alle
ingeschreven
petekinderen zakten af naar Ras
Amba voor het traditionele
GER-buffet in Ras Amba…Het
was, volgens de verslaggeving
ter plaatse, zoals elk jaar, een
vrolijke
en
smakelijke
bedoening.

We wensen onze medewerkster
Misrak het allerbeste toe met de
geboorte van haar zoontje. Aan
al onze sponsors willen we
hierbij reeds onze beste wensen
overbrengen voor de komende
feestdagen.

GEEN RUN4WATER
IN 2016
WEL FEESTJE
Door Filip De Sutter

Na veel wikken en wegen werd
besloten om dit jaar niet deel te
nemen aan de run. Ook vanuit
België dit jaar geen delegatie.
Ontgoocheling alom, zowel bij
de Ethiopiërs als bij de Belgen.
Toch wilden we de kinderen het
deelnemers-T-shirt niet onthouden… en sommige van de
oudere petekinderen namen op
eigen initiatief toch deel aan de
Great Ethiopian Run.
De federale politie was met man
en macht aanwezig op het
parcours. De Great Ethiopian
Run verliep zonder incidenten.

De geldelijke steun aan
gezinnen was bij de start van
Finado de hoeksteen van de
werking.

Misrak op controlebezoek, zomer 2016

Het schrappen van de deelname
aan de Great Ethiopian Run – en
de daarmee gepaard gaande
sponsoring – zet de bouw van
sanitair in de Yeka Woliya
school niet op de helling… het
project zal enkel vertraging
oplopen. Run4water betekent
namelijk elk jaar een serieuze
financiële injectie voor water en
–sanitatieprojecten.

PETERSCHAPPEN
Door Jan Imbrechts

Van
echte
adoptie
naar
financiële adoptie (FINADO)
ging het in het hoofd en het hart
van
de
pioniers
in
Ethiopië. Filip, Greta, Walter en

Er werd een voorwaarde
verbonden aan het krijgen van
een maandelijkse bijdrage,
namelijk : de kinderen in het
gezin moeten naar school.
Onderwijs is ook in Ethiopië de
sleutel voor de toekomst.
Hieraan werd projectmatig ook
de bouw van scholen, inrichting
van klassen, sanitair de naam
waardig en drinkbaar water op
de scholen aan gekoppeld. Dit
past allemaal in de visie, missie
en doelstellingen van Finado
Van
een
bescheiden
aantal kinderen groeide het
aantal gezinnen/weeskinderen
tot meer dan 300 !
Na ongeveer een intensieve
werking van 15 jaar (20022017) zijn de kleine kinderen
groot geworden en velen van
hen zijn reeds afgestudeerd,
hebben werk gevonden en
hebben het finado-nest verlaten.
Sponsorouders werd op dat
moment een nieuw kind
voorgesteld.

We hebben jonge mensen die
een
universitair
of
hogeschooldiploma
behaald
hebben, we hebben er die werk
gevonden hebben als ‘stielman’,
die hebben ze ook in Ethiopië
broodnodig. Waar de nieuwe
kinderen vroeger nogal lukraak
onze organisatie binnenslopen
ontvangen we nu als erkende
NGO in Ethiopië lijsten van de
overheid.

Yoseph op huisbezoek in augustus 2016…
de feedback wordt verwacht rond de
jaarwisseling.

Deze huisbezoeken zijn niet zo
evident in de sloppenwijken, in
rotsachtige steegjes zonder
naam,
glibberig
en
verstopt.
Ongeveer
alle
kinderen die thuis wonen in
Addis, wonen in lemen huisjes
van gemiddeld 4 x 5 meter, op
die kleine oppervlakte moet het
allemaal gebeuren, eten, slapen,
huiswerk
maken,
spullen
opbergen, ….

Begin december ontvingen we van de
woreda Yeka een tiental nieuwe
peterschap-dossiertjes

De sponsors engageren zich
meestal voor een langere
periode en maken soms zelfs de
hele evolutie mee. Dit laatste
geeft een heel goed gevoel.
De opvolging en uitbetaling
gebeurt systematisch door de 3
lokale
medewerkers.
De
families komen langs op het
Finadokantoor in Addis voor
hun bijdrage, die wordt
ingeschreven in een volledige
boekhouding.
In de grote vakantie, die ook in
juli en augustus valt, bezoeken
de lokale medewerkers de
gezinnen thuis en maken een
evaluatie van de toestand van het
gezin en van het huis(je). Er
wordt
gestreefd
om
de
huisbezoeken 2 x per jaar te
doen maar dat is niet altijd
haalbaar.

Seyoum op huisbezoek

Ook een weeshuis met een 20-tal
kinderen wordt al jaren gesteund
en de evolutie is erg positief.
Buiten Addis hebben we nog ca
35 kinderen in een klooster,
waar ze degelijk onderwijs en
opvang krijgen. De kinderen
komen uit ouderloze of zeer
arme gezinnen en ze verblijven
nagenoeg permanent in het
klooster.
Tenslotte hebben we een aantal
studenten die soms tot 500 km
verwijderd zitten (door de
overheid aangewezen) op een
universiteit of hogeschool en die
slechts zelden thuis komen.
Het is quasi onmogelijk voor
slechts 3 medewerkers ter
plaatse om heel regelmatig
te rapporten en interviews te
sturen. Elk jaar en ook als er
dringende interventies nodig
zijn, worden er één of meer

foto’s
gestuurd
en
nieuwsberichten doorgegeven.
Gelukkig zijn er de moderne
media om de communicatie te
vergemakkelijken, zodat we
niet alleen afhankelijk zijn van
de post, die soms verdwijnt. (een
aanzienlijk deel feedback ging
in het voorjaar van 2016
verloren in de post)
De contacten lopen via de
verantwoordelijke vrijwilligers
in België, die alles doorspelen
tussen de medewerkers en de
sponsorouders. Direct mailen
naar de kinderen is onbegonnen
werk, niet alleen omdat zij
weinig Engels kennen … maar
ook omdat directe communicatie
al snel zou leiden tot een
ongefilterde overvloed aan
vragen
vanwege
de
petekinderen.
Alle
correspondentie wordt per
kind in België bijgehouden.
Bij de regelmatige controles
door het team van Finado wordt
bijkomende
informatie
ingezameld en wordt de
boekhouding nagekeken. Bij
die gelegenheid geven een
aantal ouders pakjes, foto’s en
brieven mee.
Wegens
de
noodtoestand
moesten in november alle
reizen geschrapt worden; de
feedback moet dus via een
andere weg en later dan
gepland naar België gebracht
worden. Hiervoor kunnen we
rekenen op de twee dames uit het
Ambo-project dat sinds jaar en
dag door Finado ondersteund
wordt.
We danken alle sponsors
uiteraard voor hun bijdrage maar
ook voor hun betrokkenheid en
vaak ook voor het geduld dat ze
aan de dag leggen alvorens ze
een glimp opvangen van wat
nieuws of een foto van hun
sponsorkind.

ETHIOPIAN
ANDINET
Reeds 10 jaar kunnen een
vijfentwintigtal
kansarme
kinderen in de Ethipoian
Andinetschool in het hart van
Addis Abeba rekenen op een
duwtje in de rug. Hun
schoolgeld wordt via Finado
betaald, diegene zonder uniform
krijgen een nieuw uniform
aangemeten,
ze
krijgen
schoolmateriaal…
en
dit
gedurende 10 jaar dankzij
Collectief
Decorum.
(zie
Activiteiten in België “Getto
Collectief”) Een fotoreportage
die ons bereikte op 1 december.

Kleuters wachten om een nieuw uniform
aangemeten te krijgen

De leerlingen van het lager onderwijs
wachten geduldig buiten tot ze aan de beurt
zijn.

Seyoum overhandigt symbolisch het
nieuwe
schoolmateriaal
aan
de
vertegenwoordiger van het lerarenkorps
van Ethiopian Andinet.

De samenwerking met Ethiopan
Andinet gaat verder dan de
ondersteuning van kansarme
leerlingen. In het verleden werd
een shelter opgetrokken voor de
kleuters, het labo uitgebouwd,

schoolbanken
aangekocht,
nieuw sanitair geplaatst, een
steunmuur gebouwd om het de
compound te beveiligen enz.

PROJECTEN
Het afronden van de bouw van
vier klassen in de YEKA
WOLIYA-school
en
het
afwerken
van
de
ARTSCHOOL in november zullen
rond de jaarwisseling voltooid
zijn. We hopen hierover dan ook
uitgebreid verslag te brengen in
de volgende nieuwsbrief.
Op 24 november trokken
Seyoum naar de EMANUEL
SCHOOL in Wonji Shoa om er
de tweede schijf boeken en
didactisch
materiaal
te
overhandigen. De aankoop
hiervan werd mede mogelijk
gemaakt door een GROS projectsubsidie
van
de
Gemeente Berlare

Bij de erkenning van Finado als
Foreign Charity werd een
overeenkomst gemaakt met de
wijken Arada en Yeka in de
hoofdstad om een aantal
kansarme
leerlingen
te
ondersteunen. Eind november
werd
symbolisch
schoolmateriaal overhandigd aan de
verantwoordelijke
van
de
sociale projecten van de woreda
Yeka.

HORIZON LOKEREN

ACTIVITEITEN
BELGIË
STUDENT KICK OFF
Op woensdag 28 september
vond in Gent naar jaarlijkse
gewoonte het Student Kick Off
festival plaats, de muzikale
aftrap
van
het
nieuwe
academiejaar. Ook dit jaar werd
aan alle studenten 1 euro
gevraagd voor het goede doel,
en was Finado door de SKO
Organisatie geselecteerd als één
van de 4 goede doelen. In ruil
werd ons gevraagd om met
zoveel
mogelijk
Finadosympathisanten
te
komen
meehelpen aan de bar. Een
opdracht die we elk jaar
opnieuw met veel plezier
aannemen, want hoe meer
shiften we kunnen verzorgen,
hoe groter ons deel van de
opbrengst! De sfeer zat er goed
in. Van Urbanus over Cleymans
en Van Geel tot Mama Said So,
er was voor ieder wat wils. Op
het einde van de avond gingen
de 30.000 studenten volledig uit
de bol tijdens de covers van
Scala en de Kolacny Brothers.
Genietend van al dat jong
geweld voelden we ons even
weer 20. Bedankt aan alle
medewerkers en hopelijk tot
volgend jaar!

‘Een goede opleiding vormt
voor iedereen nog altijd de beste
garantie op een kansrijk
leven. Daarom
helpen
en
motiveren we kinderen en
jongeren bij het doorlopen van
hun schoolcarrière wanneer er
thuis
onvoldoende
ondersteuning kan gegeven
worden.’ Deze tekst hebben we
geplukt van de website van vzw
Horizon in Lokeren. Het
omschrijft
één
van
de
activiteiten
waarmee
de
vrijwilligers van deze vzw bezig
zijn. Marlies De Niel, één van de
vrijwilligers daar, had bij
horizon
een
uiteenzetting
gedaan over Finado. Prompt
was er een meisje, Aleyna, die
het idee opvatte om zelf iets te
gaan doen om geld in het laadje
te brengen. Ze besloot om
tijdens Loka Tierra, een
kleurrijk
stadsfestival
in
Lokeren, smoothies te verkopen
samen met haar vriendin Merve.
Op het kaftfeestje in september
waren we uitgenodigd om de
cheque in ontvangst te nemen.
Het was een hartverwarmende
ontmoeting.

FINADO QUIZ
De jaarlijkse Finado quiz ging
voor de vierde keer door in cc
stroming in Berlare. Met 61

ploegen zat de zaal bomvol. De
quiz werd gepresenteerd door
Filip De Sutter, Filip Joos moest
een belangrijke voetbalmatch
verslaan in Engeland maar
bracht een videoboodschap op
het scherm bij aanvang van de
quiz. De vragen waren zeer
gevarieerd
opgesteld
en
doorspekt met muziek en
beeldfragmenten. De sfeer was
aangenaam. Er was alweer een
rijkelijke prijzentafel met voor
elke deelnemer een extraatje :
een plantje of een zakje appelen,
waarvoor onze dank aan de gulle
schenkers.

toneelgezelschap kon twee maal
spelen voor een volle zaal. Het
was de tiende keer dat het
toneelgezelschap zijn opbrengst
schonk aan het goede doel. 25
kinderen kunnen hierdoor naar
school gaan in Ethiopië Andinet,
een grote school in Addis
Abeba.

De samenwerking met de
Chirojongens van Berlare is
altijd een meerwaarde voor het
vlot verloop van de avond en
vooral bij de opkuis doen ze
mega goed werk. In een mum
van tijd ruimen ze de hele zaal
op en lijkt het alsof er die avond
niets is gebeurd. We kijken met
zijn allen uit naar de
lustrumversie van volgend jaar
die doorgaat op 15 september
2017 in dezelfde zaal.

Foto Kirsten Van der Haegen

GETTO COLLECTIEF
‘Getto’, dit was het toneel dat
het collectief decorum dit jaar
opvoerde.
‘Hoog
gemikt’,
dachten velen onder ons…maar
wat een voorstelling !
Voor het eerst in de grote zaal
van cc stroming, op een echt
podium en met een fantastische
cast.
De zaal was gezellig ingericht
met tafels en stoelen en men kon
tijdens het toneel genieten van
een
fair
drankje.
Het
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De noodzakelijke dingen als
schooluniformen,
boeken,
boekentassen … worden voor de
studenten
aangekocht.
De
selectie van de kinderen gebeurt
door de schooldirectie , die
precies weten welke gezinnen
het moeilijk hebben. Na de
voorstelling
alleen
maar
positieve reacties, zowel van de
spelers als van het publiek.
Het gezelschap breide nog een
uitstap aan het thema van het
toneel namelijk een bezoek aan
de Kazerne Dossin waar ze door
Filip De Sutter, gids in de
kazerne, een leerzame en
aangrijpende
rondleiding
kregen. De trend is gezet om in
de toekomst op deze manier
verder te doen. Proficiat aan het
toneelgezelschap en dankjewel
in naam van de 25 jonge
studentjes.

WERKGROEP ETHIOPIË
Greta Van Boven, Bestuurder
Filip De Sutter, Bestuurder
Vermeire Katleen, Bestuurder
Patrick Beelaert, Lid alg. vergadering
Martine Van Boven, Steven Schepens
Hilde Van Damme, Jan Imbrechts,
Rikkie Bruyninckx
V.Z.W. Finado is erkend als instelling
voor hulpverlening aan
ontwikkelingslanden zoals bedoeld in
art. 104, 4° van het wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
Finado is een vereniging zonder
winstoogmerk opgericht op 21
december 1998 met als doel het
realiseren van peterschappen in
Ethiopië, Haïti en Vietnam. Op 11 mei
2004 werd een gecoördineerde tekst
van gewijzigde statuten neergelegd bij
de Griffie van de Rechtbank te
Mechelen. Het doel werd verder
omschreven als de ondersteuning van
structurele projectwerking voor opvang
en opleiding van kinderen en jongeren
in de bovenvermelde landen.
FINADO ETHIOPIA
Registered and licensed by the agency
as a Foreign Charity in accordance with
the Charities and Societies
Proclamation N° 621/2009. Certificate
3363 issued on december 17th 2014.
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Yoseph, finanance officer
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MIJN EERSTE AMHAARSE WOORDENBOEK
Het mooiste nieuwjaarsgeschenk voor elk Ethiopisch kind. ‘Mijn eerste
Amhaarse beeldwoordenboek met meer dan 400 Nederlandse en
Amhaarse woorden. Met kleurige illustraties uit de leefomgeving van
kinderen om spelenderwijs de woordenschat van het Amhaars te
stimuleren’. 36 pagina’s. Enkel te verkrijgen via Finado Ethiopië.

Hoe bestellen ?
Door overschrijving van 15,00 Euro
Op rekening BE46 7775 9906 8036 van V.Z.W. Finado
Met mededeling ‘Amhaars + straat + nr + postcode en gemeente’
Thuisbezorging via BPost.

WARMSTE WEEK
Finado Ethiopië is een van de vele goede doelen tijdens Music for Life
/ De Warmste Week.
Het zou fantastisch zijn als jullie allemaal meehelpen!!!
Wie bakt koekjes en verkoopt ze in zijn straat?
Wie organiseert een badmintonwedstrijd?
Wie verkoopt jenevertjes op de markt?
Wie loopt rondjes en laat zich sponsoren?
Wie geeft knuffels tegen betaling?
Wie staat 24 uur op zijn hoofd en laat zich daarvoor betalen?
Het hoeven echt geen reuze-initiatieven te zijn, maar vele kleintjes
maken één groot!!!
Kom in actie met familie en vrienden en steun Finado Ethiopië!
Hoe doe je dit?
Ga naar https://dewarmsteweek.stubru.be/registreer_een_actie
Vul ‘Finado’ in
Registreer jouw actie
Vul de gegevens in over jouw actie en vermeld Finado Ethiopië in de
naam van je actie!
Veel succes!!!!
Het Finado-team

Voor giften vanaf € 40.00 op jaarbasis ontvangt U een fiscaal attest.

