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BOUW KLASSEN EN
SANITAIR IN YEKA WOLYA
ALYA
Met
de Yeka Walya school op deze schoolbanken zullen
maakten Katleen, Jan en Rikkie
kennis tijdens een controlebezoek
in het voorjaar van 2016.
De werkgroep Ethiopië was
meteen gewonnen om dit project
financieel te steunen. Vooral
omdat het eens school is die op dit
moment amper de naam ‘school’
waardig is. Maar liefst 1120
kinderen volgen er (deeltijds) les
in
ronduit
mensonterende
omstandigheden. Desalniettemin
is er bij zowel de leerkrachten als
bij de ouders van de leerlingen
een positieve ingesteldheid. We
ervaarden een grote bereidheid tot
(fysieke) medewerking om dit
project tot een goed einde te
brengen. Bovendien is een heel
groot stuk grond beschikbaar. De
school heeft dus ook in de
toekomst nog groeipotentieel.
Met het financieren van de bouw
van een viertal klassen zal in deze
school de basis gelegd worden
voor een echte lagere school
waarbij kan gestreefd worden
naar kwalitatief onderwijs in een
veilige
en
comfortabele
leeromgeving. Het zullen in de
eerste plaats de leerlingen zijn die
hier zullen van genieten. Niet
enkel
de huidige generatie
leerlingen
maar ook
de
generaties die na deze leerlingen

terechtkomen.
De lemen gebouwen zijn
versleten. Het ontbreekt de school
ook aan voldoende schoolbanken,
didactisch
materiaal…
en
behoorlijk sanitair. Daarom werd
geopperd om ook het jaarlijkse
run4water te linken aan deze
school.

Run4water is toe aan zijn zevende
editie en bracht voordien
drinkbaar water in lokale
gemeenschappen en scholen. Op
verschillende plaatsen werd
gezorgd voor behoorlijk sanitair.

RUN4WATER 2016
ZET IN OP BEHOORLIJK
SANITAIR VOOR DE YEKA
WOLYA SCHOOL
Filip en Greta vonden in Hubert,
Peter, Hugo, Peter, Annemie,
Frans en Herman een ploeg
sportievelingen die op 20
november samen met meer dan
honderd petekinderen zullen
meelopen in de Great Ethiopian
Run voor de sponsoring van
nieuw sanitair.
Het geïmproviseerde sanitair
bestaat uit een golfplaten
constructie rond een opening
waarvan zowel leerkrachten als
leerlingen gebruik maken. Samen
met Finado maakt Run4water zich
sterk de bouw van het sanitair
voor het einde van het jaar te
kunnen afronden

De Yeka Wolya school ligt op het
platteland in het Yeka district aan
de rand van Addis Abeba, op
ongeveer 1 km van het
dichtstbijzijnde dorp. Iedereen,
zowel leerlingen als leerkrachten
komen dus te voet naar de school
uit de omliggende dorpen.
De grote groep leerlingen bestaat
uit 620 jongens en 500 meisjes
waarvan er een 120tal in het enige
kleuterkasje zitten.
Met slechts vier lemen klasjes ter
beschikking kan de school enkel
onderwijs in shiften aanbieden.

FINADO
ETHIOPIË
E. HERTECANTLAAN 90
9290 BERLARE
finadoethiopie@skynet.be
0473 370 366
052 42 32 28
Fax 09 367 98 89

www.finado.be
www.run4water.be

Eén shift in de voormiddag en een
andere in de namiddag. Door de
bouw van vier nieuwe klassen
moet de kwaliteit van het
onderwijs er duidelijk op vooruit
gaan.
De hele werkgroep kon zich unaniem
in het project vinden. Er werd beslist
om niet te wachten met de aanvang
van de werken.
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BIC : GKCCBEBB
Maatschappelijke zetel V.Z.W. Finado
E. De Jonghestraat 179 2880 Bornem
Identificatienummer 232999
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RUN4WATER 2016
Op 20 november 2016 zal zich
opnieuw een ‘mensenslang’ door
de straten van Addis Abeba
kronkelen. Belgische vrijwilligers
en petekinderen laten zich
sponsoren. Ze lopen op die dag
10km en financieren daardoor
mee het bouwen van een sanitair
blok in de Yeka Wolya school. Je
kan hen sponsoren via de website
www.run4water.be of door een
gift.

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.

Graven van de funderingen
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Voor de afwerking van de klassen
en de inrichting er van, het
aankopen
van
didactisch
materiaal zal Finado op zoek gaan
naar nieuwe sponsors. Het sanitair
zal mede gefinancierd worden
met de opbrengst van Run4water.
Bij de uitgave van deze
nieuwsbrief werd reeds 550.000
Birr geïnvesteerd in de school.

Yeka Wolya school maart 2016
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Greta Van Boven, Bestuurder
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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.

van het regenseizoen. Op dat
ogenblik kan ook begonnen
worden met de bouw van het
nieuwe sanitair

Stand van de werken – juni 2016

Nog voor de aanvang van het
regenseizoen werd het dak
geplaatst om het metselwerk te
beschermen tegen de harde
regens. De werken zullen
opnieuw
aangevat
worden
midden september na het einde

Voor uw gift van € 40,00 of
meer op jaarbasis ontvangt
u in 2017 een fiscaal attest.
Ook giften die u doet als
sponsoring
voor
het
sanitatieproject in Yeka
Wolya.
Stort vandaag nog €40,00
of meer op rekening
Be 46 7775 9906 8036 met
vemelding : ‘gift Yeka

Wolya – run4water’

BOEKENNIEUWS
Bij de film ‘My Ras Tafari Roots’
verscheen het boek In het spoor
van de keizer, de roep van Ras
Tafari. Het boek staat boordevol
anekdotes,
zoemt
in
op
gebeurtenissen in de Ethiopische
geschiedenis, neemt je mee naar
de
belangrijkste
historische
plaatsen (Lalibela, Axum…) en
geeft veel duiding over de
ontwikkeling van de Ethiopische
maatschappij sinds de (korte)
Italiaanse bezetting van het land.
Storend
zijn
de
soms
ongenuanceerde uitlatingen van
de auteur. Jah Shaekespear (Karel
Michiels).
Uitgeverij
De
Vliegende
Keeper,
ISBN
978 949 241 90 26, Noorderwijk
2016.

stuurde Seyoum en Yoseph mee
als tolken.
Natuurlijk verkenden Eyerus,
Ashley en Wouter ook een deel
van het wondermooie land. Hier
een kort verslag van Ashley :
Na 18 fantastische dagen nemen we
een kijk terug op onze unieke kans
die we kregen om naar Ethiopië gaan.
De eerste week bestond vooral uit
lesgeven en spelletjes spelen met de
kinderen in het klooster in Mehure.
Het educatieve afwisselen met het
ontspannende
gedeelte
bleek
uiteindelijk
makkelijker
dan
verwacht. Dit lag vooral aan de
kinderen die een opmerkelijke
evolutie maakten van erg verlegen
naar zeer nieuwsgierig en open.

uitzicht. Nadien vertoefden we een 5tal dagen in hoofdstad Addis Abeba.

“In Addis bezochten ze ook het
nieuwe skatepark. Toen de eerste
oproep om dit project via
crowdfunding te realiseren via de
sociale media binnen kwam leek
dat niet meer dan een utopie.
Onze zoon Yohannes vond dat hij
het project moest steunen… Bij
een volgende reis naar Ethiopia
zal hij zeker met zijn skatebord
ook in Addis zijn kunsten willen
tonen.” (Greta)

Foto Eyerus Verhulst

Addispark.org
plaatste
begin
augustus een nieuwe oproep voor
crowdfunding op de sociale media…
dit keer voor de inzameling van 2.500
US$ voor een ‘skateboard program’
zodat kinderen die zich geen eigen
skateboard kunnen veroorloven er
gratis ééntje kunnen gebruiken.

FINADO ONDERSTEUNT
ZOMERKAMP MEHURE
Op initiatief van Eyerus Verhulst
trokken drie Vlaamse jongeren
naar Mehure om er voor
vijfentwintig kinderen gedurende
een week een zomerkamp te
organiseren. Finado diende enkel
in te staan voor het transport en

Dit was een prachtige ervaring waar
we zelf ook veel hebben bijgeleerd
en ons vooral geamuseerd hebben.
De kinderen stalen in de paar dagen
tijd onze harten! Nadien vertrokken
we vanuit Addis Abeba naar Bahir
Dar. Daarna bezochten we ook het
prachtige Lalibela, hoog in de
bergen. We hebben hier fantastische
dingen beleefd: een boottocht naar de
oorsprong van de Nijl in het (naam
meer), de vele monolitische kerken
en meerdere musea bezocht. De reis
sloten we af in Lalibela in een
restaurant met een ongelofelijk

AGENDA
FINADO QUIZ 16 SEPT 2016
STUDENT KICK OFF
Ben jij vrijwilliger om de
finadogroep tappers aan te vullen?
Contacteer Katleen 0476 421146
ETHIOPISCH KERSTFEEST
14 januari 2017 Festivalhal
Donkmeer te Berlare. Uitnodiging
volgt !

FINADO ETHIOPIE
OP BEZOEK BIJ
FINADO VIETNAM

Na twee bezoeken van de Ann en
Hans (verantwoordelijk voor de
peterschappen en projecten in
Vietnam) aan Ethiopië… besloten
Filip en Greta om ook eens de
oversteek te maken naar Vietnam.
Ze liepen drie dagen mee met An
en Hans in Hanoi en Soc Son. Het
was een leerrijke ervaring.
“We waren vooral verrast van de
overeenkomsten
tussen
de
werking in beide landen.
Misschien
is
onze
bewegingsvrijheid in Ethiopië iets
groter dan in het communistische
Vietnam.
Onze eerste kennismaking was
met de petekinderen en hun
families. We waren blij dat we ons
konden nuttig maken met het
uitzoeken van de pakjes die vanuit
België meegekomen waren, het
vertalen van brieven uit het
Nederlands of Frans naar het
Engels enz.” (Greta)

wekelijks Engelse lessen te
geven. Hun taalvaardigheid is
toch wel een extra kaart die we
misschien ook wel in Ethiopië
zouden kunnen trekken.

Met de studenten

Het bezoek aan het Engels-taalproject in het Finado-house II in Soc
Son was echt een fantastische
belevenis. Er waren bij ons bezoek
een 80-tal kinderen die er les kregen
van de door Finado gesteunde
studenten. Dat verliep in een
buitengewoon leuke sfeer met
spelletjes en liedjes.

“Heel sterk is de betrokkenheid
van gesponsorde studenten. Ze
helpen bij het vertalen van
brieven (uit het Engels naar het
Vietnamees), ze werken als
vrijwilligers in Finado-house II
om er aan meer dan 190 kinderen

Begin november brengen Filip en
Greta een controlebezoek aan
enkele projecten en nemen ze met
andere Belgen deel aan de Great
Ethiopian Run in Addis Abeba.
Dit met het doel om sponsorgeld
bijeen te brengen voor sanitair in
Yeka Wolya. Ze nemen graag
jullie pakjes en brieven mee maar
toch met enig voorbehoud. Harde
verpakkingen zoals schoendozen
enz zijn moeilijk bij het maken
van onze valies. We vragen ook
om de pakjes niet zwaarder te
maken dan 800gr en de
afmetingen te beperken tot ca. 35
x 25 x 7 cm. Zorg vooral voor iets
persoonlijks. Een briefje, een
foto….
Je kan dit best opsturen/afgeven
(niet op vrijdag) :
FINADO ETHIOPIE
p.a. De Sutter - Van Boven
DONKLAAN 185
9290
OVERMERE DONK
(BERLARE)

Ann doet de bewegingen bij een liedje voor.

Finado House in Soc Son

Filip vertaalt een brief uit het Nederlands

PAKJES PETEKINDEREN

We mochten ook de vergaderingen
volgen met de lokale partners. En
ook hier zagen we herkenbare ‘hoop,
frustratie, verlangens..
Het was een onvergetelijke, mooie en
zeer verrijkende ervaring”(Filip)

Vergeet niet duidelijk de naam en
het nummer van je petekind te
vermelden.

