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Coronavirus COVID 19 heeft de wereld in zijn greep. Het lijkt wel een scenario van een rampenfilm.
Maar het virus is geen fantasie. De wereld is in de ban van een ziekte die we niet kennen. Waar we
ons in België zorgen maken of de distributie aan de supermarkten wel vlot verloopt, stijgen in
Ethiopië de prijzen van basisproducten tot ongeziene hoogte.

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONA
WAAROM ETHIOPIERS WIJS MOETEN ZIJN EN LEREN
VAN ANDEREN Lidiya Hailu (Addis Abeba)
Corona. Pandemie die er voor zorgde dat onze planeet
wel één dorp leek, het trof bijna elk deel van de
wereld. We horen dat het zelfs de grootste landen ter
wereld voor een uitdaging plaatst.
Tot onlangs hoorden wij Ethiopiërs enkel over de
bezorgdheid van anderen in het nieuws, maar
ongeveer twee weken geleden op 13 maart werd het
eerste geval bevestigd. Plots raakten mensen in paniek
en Ethiopiërs ervaarden plotsklaps de stress van de
rest van de wereld. Vandaag 22 maart zijn er 11
bevestigde gevallen.
11 kan een klein aantal lijken, maar van wat gezien
hebben in andere landen breidt het virus zich traag uit
in de 1ste en 2de week en versnelt de uitbreiding zich
exponentieel in de volgende weken. Bijvoorbeeld in
Frankrijk waren er de eerste week slechts 12 personen
besmet maar liep het aantal na vier weken al op tot
14.459? In Iran steeg het aantal van 2 personen de
eerste week naar 12.729 in week vijf, nu is het reeds
21.683. We zijn allemaal in shock wanneer we horen
dat het aantal besmette personen in Italië is
opgelopen tot 53.578 in slechts vier meer weken na de
eerste twee in de eerste week.
Waarover we ons zorgen moeten maken is dat we nu
11 besmette mensen hebben in één week. De landen
waarover ik het hierboven heb, beschikken over een
excellente gezondheidszorg en mensen leven er in veel
betere omstandigheden dan wij. We kunnen ons zelf
niet voorstellen wat we zouden doen indien Ethiopië
hard zou getroffen worden door Corona. We zijn
inderdaad een zeer sociaal volk, onze traditionele
begroeting bestaat uit een knuffel en drie kussen, en
de economische omstandigheden waarin we leven
zorgen voor door mensen verzadigde plaatsen en een
overbelast transportsysteem.

We weten dat ons gezondheidssysteem is wat het is.
Het kan zeker geen pandemie aan op deze schaal. Deze
bezorgdheid is af te lezen op het gezicht van vele
Ethiopiërs. Hoe kunnen we hier mee omgaan ? en men
zegt dat het ergste nog moet komen. Terwijl we zelf
niet genoeg water hebben wordt van ons verwacht dat
we onze handen telkens wassen. Wanneer we kijken
naar de scholen is het niet ongewoon om 50 tot 60
leerlingen in één klas te hebben.
Zelfs als dokters zeggen om meer vitamine C in te
nemen om ons immuun systeem te versterken. Uit
paniek of hebzucht zijn de prijzen van citroenen en
sinaasappelen, zelfs van ons basis voedsel zoals Teff
(bloem om injera te maken) aanzienlijk gestegen.

Federale politie op straat om mensen te mobiliseren tot het
regelmatig wassen van de handen

Maar nu maken we een aantal drastische
veranderingen mee. Alle scholen zijn nu gesloten,
samenkomsten en vergaderingen zijn verboden. We
zien mobiele handwasplaatsen – tonnen gevuld met

water en zeep overal – aan de ingang van banken,
cafés en organisaties die nog niet gesloten zijn. Jonge
vrijwilligers verlenen de dienst om de handen te
wassen op straat, enkelingen verzamelen het nodige
materiaal om het virus onder controle te houden voor
diegenen die het zich zelf niet kunnen veroorloven.

Social distancing

Social distancing ook in de kerk

Wat ze zich niet realiseren is dat wachten in deze lange
verzadigde rijen een risico op zichzelf is. Zo kopen ze
misschien gelijktijdig het ontsmettingsmiddel en het
virus.

Dokters zeggen : wij zijn hier voor jullie, blijven jullie alstublieft
thuis voor ons !

De prijzen van sommige goederen zijn steil de hoogte
ingeschoten, ook al probeert de overheid dit te
stabiliseren door sommige hebzuchtige handelaars te
straffen. Mensen panikeren en bestormen
supermarkten
en
apotheken
om
ontsmettingsmiddelen en alcohol te kopen. Daarvoor
moeten ze lang aanschuiven in overvolle rijen.

Op ogenblikken zoals deze moeten we kalm blijven en
bedachtzaam zijn. We hopen en bidden dat het snel
voorbij gaat. En dat de dingen weer normaal worden.
Tot dan hebben we de ‘nieuwe normaliteit’ te
aanvaarden, zelfs indien dit betekent : social
distancing , lock downs en thuis blijven. Wat gebeurde
in andere landen zou voor ons een goede les moeten
zijn, we zouden ernstiger moeten zijn en leren van
anderen. Dit herinnert me aan een populair gezegde :
“ een wijze leert van anderen maar een dwaas leert uit
zijn eigen fouten”. Het feit is dat we het ons niet
kunnen veroorloven om fouten te maken om uit te
leren, we kunnen enkel wijs zijn en leren van anderen.

INVLOED VAN CORONA-COVID 19

OP FINADO ETHIOPIA
In januari werd gestart met een systematische
screening van alle petekinderen. Elk kind wordt thuis
bezocht door twee van onze medewerkers. Het is de
bedoeling om die kinderen die, samen met het gezin
waarin ze opgroeien, extra kwetsbaar zijn door
armoede, gezondheidsproblemen of andere beter te
leren kennen zodat we voor hen extra inspanningen
kunnen doen : door hen financieel extra te
ondersteunen, door de ouders in contact te brengen
met een organisatie voor microkredieten, samen op
zoek te gaan naar een betere woning enz…

Misrak bij de laatste uitbetaling in maart. De armste gezinnen
kunnen niet zonder de extra steun van Finado. Hoe het de
komende weken / maanden verder moet hangt af van de evolutie
van het virus in Ethiopië
Seyoum tijdens een huisbezoek in februari 2020

Elke maand worden zo 25 kinderen en hun familie
bezocht. (zie artikel : peters en meters… meer dan
nodig) Nadat bekend werd dat het coronavisus ook in
Ethiopië werd vastgesteld is besloten om de
huisbezoeken tijdelijk op te schorten.
De uitbetalingen aan de petekinderen gingen begin
maart gewoon door op het kantoor met in acht neming
van enige veiligheidsmaatregelen.
We vragen onze peters en meters enig geduld te
hebben voor de feedback… ook met bijzondere vragen
betreffende hun petekind. Intussen bekijken we op
welke wijze we de uitbetalingen – zeker aan de meest
behoeftige gezinnen – kunnen organiseren zonder
onze medewerkers, de kinderen en hun gezinnen in
gevaar te brengen. Door de snelle stijging van de
prijzen van o.a. teff en andere voedingsmiddelen
zullen we enige creativiteit aan de dag moeten leggen.

Voor giften vanaf € 40 op jaarbasis
ontvangt u een fiscaal attest
Dit wordt u toegestuurd in de loop van maart van het volgende
kalenderjaar

AMBO PROJECT
Meer dan tien jaar steunt Finado (en haar sponsors)
het maaltijdenproject van Annie en Emy in Ambo
(Oromiya). Begin maart vertrokken ze naar Ethiopië.
Met veel onderhandelen hebben ze nog een
terugvlucht naar België gevonden. Vanuit hun zelf
opgelegde quarantaine stuurden ze het verslag van
hun wedervaren in Ambo :
Wij hebben nog 34 jongeren in ons project, we blijven
ze allemaal steunen tot ze afgestudeerd zijn. We
hebben ze allemaal teruggezien behalve diegenen die
aan de universiteit zitten (verspreid over het hele
land). De 2 jongsten zitten in grade 12, 4 zitten in het
technisch onderwijs, 12 volgen hoger onderwijs in
privéscholen, 9 studeren aan de universiteit (4
studeren dit jaar af als ingenieur), 4 volgen
weekendonderwijs aan de universiteit van Ambo en
nog 2 anderen helpen we met het opstarten van een
klein bedrijfje.
Alle kinderen die in Ambo zijn krijgen maandelijks een
pak droge voeding: 10 kg teff, 5kg maïs, 1,5 l olie en 2

stukken zeep voor de was. Wij betalen ook schoolgeld,
boeken en schriften enz. Maandelijks krijgt iedereen
hiervoor een aangepast bedrag.

een klein lemen huisje kunnen bouwen en zorgt voor
zijn moeder en grootmoeder. Dit jaar is Joseph aan de
beurt. Hij heeft een universiteitsdiploma behaald maar
vindt geen werk. Kissi moet hem nu helpen bij de
opstart van zijn mandenbedrijfje. Hopelijk lukt het
hem ook.

Annie met een aantal van haar studenten

De universiteitsstudenten krijgen maandelijks een
bedrag op hun rekening en 2 keer per jaar een som
voor hun vervoer van en naar Ambo. Tsehay en
Derartu zijn onze 2 betrouwbare mensen ter plaatse.
Tsehay zorgt voor de aankopen en de betalingen en
stuurt maandelijks een financieel verslag, Derartu is
verantwoordelijk voor de opvolging van de
schoolresultaten en signaleert ons mogelijke
problemen met de kinderen, ook zij stuurt maandelijks
een verslag. Elke eerste zaterdag van de maand delen
Tsehay en Derartu samen de voedselpakketten uit, de
kinderen moeten het eten persoonlijk komen ophalen.
Wij waren in Ambo bij de ophaling in maart en konden
dan ook met veel plezier zien hoe vlot en gezellig dat
allemaal verloopt.

Emy met één van de meisjes

Wij hebben ook enkele van onze afgestudeerden
gezien. Zo is Lencho helemaal uit het binnenland
gekomen om ons te zien. Ook hij heeft een
universiteitsdiploma, hij is 27 en wees sinds zijn 12de.
Hij werkt in een klein dorp als civil servant en verdient
net genoeg om een klein huisje zonder water en
electriciteit te huren. Hij klaagt niet maar als je
doorvraagt zegt hij toch dat hij liever in een grotere
stad zou wonen met wat meer comfort. Dit is Ethiopië
zegt hij, ik mag al blij zijn dat ik werk heb. Hij is
ontzettend dankbaar voor de steun die hij van ons
gekregen heeft. Het was een warm weerzien.

DRINGENDE OPROEP
WE HEBBEN UW HULP NODIG
Op 16 maart kregen we vanuit Addis het
verschrikkelijke nieuws dat het huisje van Zaïda, één
van onze petekinderen helemaal is afgebrand.

Sfeerbeeld

Bij ons bezoek van vorig jaar hebben wij voor één van
onze jongens materiaal aangekocht om de typische
Ambo-mandjes te maken. Kissi heeft zich ontpopt tot
een professionele mandenvlechter. Na zijn dagtaak als
begeleider op de minibus van Ambo naar Addis maakt
hij 's avonds mandjes. Hij heeft al 3 helpers die voor
hem werken. Zijn handeltje draait goed: hij heeft al

Het gezin in haar tijdelijk onderkomen

De Worede zorgde voor een tijdelijk onderkomen en
de buurt kwam in actie met een solidariteitsactie.
Buren, vrienden en kennissen verzamelen fondsen om
de woning zo snel mogelijk weer op te bouwen

BOUW KLASLOKALEN IN
EMANUEL SCHOOL
TE WONJI SHOA IN EINDFAZE
Natuurlijk is er ook goed nieuws te melden. In de
Emanuel school is momenteel het dak geplaatst op de
klassen in aanbouw. Daarmee is het zeker dat deze
nieuwe lokalen ook operationeel zullen zijn vanaf het
nieuwe schooljaar dat start na 11 september.

Zaïda voor haar vroegere huis… buren helpen bij het ruimen

De familie is echter alles verloren. Ze heeft dringend
nood aan nieuw huisraad, meubelen en kledij.
Seyoum en Lediya gingen ter plaatse en maakten een
lijstje van wat de familie dringend nodig is. De sponsor
van Zaïda deed een extra inspanning …. Maar we
hebben meer nodig om Zaïda en haar familie weer op
weg te helpen.

Het was belangrijk om het dak klaar te hebben voor
het regenseizoen dat normaal begint in juni. De
afwerking kan nu ook verder gaan gedurende de lente
en ‘onze’ zomermaanden.

PETERS EN METERS
WE HEBBEN U MEER DAN OOK
NODIG !
PETERSCHAPPEN CONCREET. Jan Imbrechts.
Voor de opvolging van de peterschappen zijn Martine
en Patrick , Rikki en ikzelf de tussenpersonen in België.
In Addis zijn dat onze lokale medewerkers Seyoum,
Misrak en Lidiya.
Wijzelf houden ons bezig met de contacten naar de
sponsorouders toe en bemiddelen waar nodig. Er zijn
thans ca 280 kinderen in peterschap. Dit maakt dat de
meisjes en jongens naar school kunnen. Dat is de
belangrijkste voorwaarde om in een peterschap
opgenomen te worden.

Zaïda en Lidiya

Uw steun kan op BE46 7775 9906 8036 met
vermelding GIFT ZAIDA ET213.
Zaïda en haar familie danken jullie !

De families van de kinderen worden bij de opvolging
betrokken. Want als de ouders ziek, werkloos of
afwezig zijn, staat de toekomst van de kinderen op het
spel en moet er bijgesprongen worden.
Een 20-tal van onze Finado petekinderen wonen in een
weeshuis en worden daar uitstekend opgevangen
door hun begeleiders. Finado is hier sponsor van het
eerste uur en nog steeds de belangrijkste dankzij de
blijvende steun van jullie… hun meters en peters.

In de beginperiode ( zo wat 20 jaar geleden ) bedroeg
de maandelijkse bijdrage voor een kind gemiddeld
22,31 Euro per maand, wat nadien 25 Euro werd. Bij
de recente werkbezoeken bleek echter dat de
toestand voor de gezinnen bijna onhoudbaar werd. De
huurprijzen verdubbelden nagenoeg, de inflatie
bedraagt 20 % en de voedselprijzen staan onder druk.
Welke invloed het Coronavirus hierop zal hebben
kunnen we enkel gissen…. Maar we vrezen het ergste.

tussenschakel goed geplaatst om af en toe feedback
naar de Belgische peetouders door te sturen.

Rikki, Misrak, Seyoum, Lidiya en Jan

Door de verhalen worden we heen en weer geschud
tussen
hartverscheurende
toestanden
en
succesverhalen. Niet elk kind wordt piloot of ingenieur
of topvoetballer zoals het vaak voor ogen heeft. Ook
met de beste wil en inzet van onze medewerkers
haken kinderen op school af. Het zijn gelukkig
uitzonderingen.

Rikki tijdens het werkbezoek in November

Aan de peters en meters werd eind 2019 gevraagd
vrijblijvend de maandelijkse som naar vermogen op te
trekken. We kregen heel wat positieve reacties. Zelfs
dat zal niet volstaan, zodat de vicieuze cirkel van
armoede steeds strakker wordt aangetrokken.
Na onderling overleg werd in januari 2020 gestart met
een diepgaande screening van elk kind (en zijn of haar
familie), zodat we precies weten waar de grootste
noden bestaan qua huisvesting, inkomen, medicatie
enz. Dit moet maken dat we efficiënter hulp kunnen
bieden… zeker aan de allerarmsten.
Het spreekt vanzelf dat wij als Belgische vrijwilligers
van uit onze zetel hier niets te weten komen. Onze drie
gedreven Ethiopische medewerkers Seyoum, Misrak
en Lidya zijn onmisbaar. Zij kennen de kinderen en hun
leefomstandigheden van in het begin en hebben het
hart op de juiste plaats zonder de nuchterheid te
verliezen.
Door regelmatige communicatie met hen en
werkbezoeken ter plaatse zitten we dan ook als

Maar onze oudste petekinderen doen het puik. We
zouden al een mooie lijst van gediplomeerden op
universiteit, hogeschool of beroepsschool kunnen
samenstellen. Ze willen allemaal in Ethiopië werken
voor zichzelf , voor de mama, voor broers en zussen.
Zij stralen ook wanneer we ze toevallig later
ontmoeten. Een prachtig voorbeeld hiervan is de

nieuwe medewerkster en ex-sponsorkind. Met haar
haalden we bij Finado een duizendpoot en doe het al
binnen…
In de toekomst proberen we de sponsors nog dichter
bij de kinderen te betrekken, zodat zij duidelijk
aanvoelen wat voor een wereld van verschil zij maken
om kansloze kinderen een toekomst te bezorgen.

Mijn naam is Lidiya Hailu, één van die kinderen die met
Finado is opgegroeid. Ook al ben ik nog maar tien
maanden bij Finado aan de slag, mijn perspectief is
volledig veranderd, omdat ik het echte verhaal van
Finado en zijn impact op mensen in Ethiopië beter ben
gaan begrijpen… en hoe ze dit verwezenlijkt hebben.
Heb ik al gezegd dat ik van Ethiopië ben?

Altijd welkom als jullie specifieke vragen hebben naar
je eigen petekinderen of graag ééntje onder je hoede
willen nemen. Lees zeker ook het volgende artikel.

INFO OVER EEN PETERSCHAP
patrick.beelaert@finado.org
jan.imbrechts@finado.org

ONZE STEM UIT ADDIS
LIDIYA HAILU OVER HAAR
ERVARINGEN MET FINADO
Een klein jaar geleden ging Lidiya aan de slag bij Finado
als interim ter vervanging van Misrak die in
bevallingsverlof ging. Tegen het eind van de zomer was
het duidelijk voor Jan, Rikki, Patrick en Martine : “ Deze
kracht moeten we aan boord houden!” We verlengden
haar contract tot het eind van het jaar. Maar tijdens
het werkbezoek in november wisten we het zeker… dit
is de versterking van het team waar we al zo lang naar
zoeken. Het is een duizendpoot. Ze is met honderd en
één dingen bezig. Zo maakte ze een tijdje geleden haar
eerste kortfilm….
We laten haar hier (uitgebreid) zelf aan het woord over
haar visie en ervaringen met Finado.

Lidiya aan de slag als regisseur.

Finado als een liefdadigheidsorganisatie gesticht door
Belgen, is voor veel van ons in Ethiopië als een thuis…
en dat zal het ook voor nog veel andere families
worden. Ook al is Finado ook actief in andere landen
(red. Vietnam en Haïti), toch ben ik alleen bekend met
Finado Ethiopië. Het wordt in Addis Abeba geleid door
Seyoum Mamo en door Filip en Greta in België.

Samen met Greta in november

Laat me eerst beginnen met hoe wij (ik vroeger ook)
als Ethiopiërs kijken naar de buitenlandse NGO’s en
buitenlanders die we ‘Farengs’ noemen. Wanneer we
naar de Farengs kijken die ons willen helpen zien we
op het eerste zicht meestal niet de compassie en hun
gedrevenheid. Maar wat denken we dan wel?
We denken hoe rijk ze wel moeten zijn en dat ze zo
gemakkelijk aan geld kunnen komen dat het bij hen
wel aan de bomen moet groeien. Ik weet nog steeds
niet waarom. Misschien is het wel omdat we denken
dat hun leefomstandigheden dramatisch beter zijn, je
weet wel, zoals in de films. Of is het misschien omdat
de wisselkoers tussen de euro en de Birr, meer dan 35
Birr voor één Euro zo veel lijkt ? Ik weet het juiste
antwoord nog niet… maar door mijn ervaringen met
Finado ben ik er zeker van, dat ze in België net als ons
hard moeten werken om geld te verdienen, om hun
familie te onderhouden. Het leven is immers duur in
België
Maandelijks ontvangt de familie van het petekind een
bedrag, wat in veel gevallen niet de onkosten van het
kind in het gezin dekt. Het feit dat er een familie is die
6000 km ver van hier aan hen denkt, met hen
meeleeft… is zelfs meer waard dan elke gift die ze
zouden geven. Dat maakt ons dankbaar.

We weten allemaal dat er veel NGO’s en Foreign
Charity’s zoals Finado ons steunen… maar niemand
vraagt zich af van waar die fondsen komen.

klas. Hoe clever. Ze is heel rustig en bedachtzaam, en
ze bezit een ferme dosis levenswijsheid. Ook al was
haar moeder niet in staat om een beter woning te
krijgen, toch voelt ook de mama zich gezegend met
een meisje met een gezonde geest gericht op de
toekomst.

Besufikad en zijn broer, huisbezoek februari 2020

Het is pas toen ik zelf aan het werk ging bij Finado dat
ik besefte dat het geld niet aan een boom groeit in
België. Het zijn de honderden peters en meters die
maandelijks hun bijdrage doen. In de nieuwbieven zie
ik verslagen over de jaarlijkse Finado Quiz waar
Martine en Patrick hun schouders onder zetten, het
gesprek met Koenraad Tinel en Simon Gronowski
verleden september in de schrijnwerkerij bij Filip en
Greta, het optreden van Wim Claeys… Hilde en Steven
die naar scholen gaan spreken..
Jammer genoeg is er geen boom waar geld aan groeit.
Ik besef nu dat het team in België elk jaar weer op zoek
moet naar geld, subsidieaanvragen indienen enz…
Gaandeweg heb ik dit geleerd. Ik hoop dan ook dat de
kinderen waar ik nu mee werk niet alleen zullen
beseffen dat de steun die ze krijgen gebaseerd is op
inspanning… maar ook hoeveel de sponsors en de
medewerkers in België van hen houden.
Op dit ogenblik zijn Seyoum en ik bezig met
huisbezoeken aan elk kind (red. Tijdelijk opgeschort
wegen Corona COVID 19 maatregelen) Daardoor heb
ik de kans om deze kinderen beter te leren kennen en
vooral de impact die Finado op het leven van deze
kinderen heeft. Maar meer nog was ik in de
mogelijkheid om met eigen ogen te zien hoe andere
families in Ethiopië leven, zoals Ashenafi Mola, die in
een piepklein huisje woont gemaakt van golfplaten
samen met zijn mama en broer. Maar daar zoals elk
jaar zijn verjaardag viert in dat kleine huisje, met een
stralende glimlach… en hem echt blij te zien.
Of zoals Makda Tesfeyohannes, een meisje dat samen
met haar mama in een huisje leeft waar het voor mij
onmogelijk zou zijn om met te concentreren, een
plaats waar je je amper kan draaien. Zij behoort tegen
alle verwachtingen in elk jaar bij de top drie van haar

Huisbezoek eind februari 2020 bij Makda

Ik heb ook het geluk om Besufekad Nuru te bezoeken
die zijn mama verloor op jonge leeftijd, samenleeft
met zijn oudere broer en die geen vader heeft om voor
hem te zorgen. De plaats waar ze wonen doet meer
aan het platteland denken dan onze hoofdstad laat
vermoeden. Het is nochtans in Addis Abeba. Nadat we
uit de wagen gestapt zijn moeten we nog een half uur
wandelen om zijn huis te vinden. Het huisje is
eigendom van de overheid en is het enige dat hun
herinnert aan hun mama. Hun naaste verwanten,
onder het mom van hun voogden te zijn hebben de
rest van het huis ingenomen zodat er enkel een klein
kamertje voor hem en zijn broer over blijven. De broer
van Besufekad is net als mij 24 jaar oud… maar ik heb
het geluk dat ik mijn broertjes niet moest opvoeden…
daarvoor had ik mijn ouders, mijn grootouders….

Paulus Genet die bij zijn grootmoeder woont.
Wanneer hij ernstig ziek is zijn het de buren die voor
hem zorgen en hem naar het ziekenhuis brengen. Zijn
grootmoeder is te zwak om dit te doen. Hij is slechts
16 jaar maar loopt er soms bij alsof hij heel oud is. Dat
maakt me verdrietig.

De droevige waarheid is dat veel kinderen in de
peterschappen geen stabiele verwant hebben die de
middelen heeft om hen te onderhouden. Maar wij als
team van Finado zeggen : “ Wij zijn hier voor jou”.
Voor de meeste families is de maandelijkse steun van
Finado zeer dankbaar en maakt dit het leven
draagbaar. Voor de kinderen zelf, veel meer dan de
financiële steun is onze aanwezigheid zeer belangrijk…
wetende dat er iemand is die aan hen denkt is
onschatbaar. Dat is volgens mij wat finado doet…
persoonlijke banden smeden, connecties maken… Het
maakt me blij dat sponsors in België zo graag willen
weten hoe het met hun petekind in Ethiopië gaat.

Paulus en zijn oma, februari 2020

En dan is er Bethelem, een kind van wie beide ouders
overleden zijn. Ze leeft met haar 75 jaar oude
grootmoeder, afgelegen zonder iemand anders om
hen te helpen. Gedurende het recente huisbezoek met
Seyoum waren we zo geschrokken en bedroefd dat we
geen van beiden nog iets konden zeggen of vragen.
Hier moesten we niet vragen hoe het met hen gaat…
Hun leven vertelt alles !

Bethelem, februari 2020

Het zijn maar enkele van de 280 petekinderen die ik
beter heb leren kennen… en voor wie Finado ook een
beetje een ‘thuis’ is. Er zijn er zo veel, knap en dapper
die tegen alle verwachtingen in doorzetten… En nu sta
ik hier, wetende wat we met Finado kunnen
betekenen voor deze kinderen…

Op huisbezoek. November

Daarmee weet je ook waarom ik zo graag voor Finado
werk… ik heb er nooit van gedroomd om werknemer
te zijn, ik wilde altijd zelfstandig worden, iets waarbij
ik zelf de baas ben. Maar ook al werk ik nu voor Finado,
toch zie ik mezelf niet als werknemer. Omdat ik me er
als kind zelf heb in thuis gevoeld (red. Lidiya was zelf
jarenlang in peterschap) en dat nu ook kan geven aan
de kinderen die het nog veel meer nodig hebben dan
ik. Ik werk nu voor mijn rolmodellen en helden die mij
vertelden ‘ik ben hier’. Ik zeg nu aan alle kinderen die
het nodig hebben: “ik ben hier”. De kinderen zijn
dapper en hebben kans op een betere toekomst met
de hulp die wij hen geven, niet enkel financieel maar
ook door onze inzet en gebed. Geliefd worden worden
en gesteund worden door mensen 6000 km ver weg
van hier betekent veel. Dank je. Lidiya Hailu
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WOMEN 5K
Zet in op gendergelijkeid
“Ethiopië heeft geen lessen te leren van België als het
aankomt op de inzet die er is om de
genderongelijkheid te bestrijden”. Dat zijn woorden
die we in november konden optekenen uit de mond
van de Belgische ambassadeur op Koningsdag. De
ongelijkheid is nog steeds groter dan in Europa… maar
op alle niveaus bindt men de strijd aan…
Tijdens de jaarlijkse Women 5K in Addis, een
stratenloop gereserveerd voor meisjes en vrouwen
wordt hierop de aandacht getrokken. Niet enkel voor
de deelnemers maar ook door de nationale media.
Finado zorgt er elk jaar voor dat meisjes uit de
peterschappen die graag deelnemen de kans krijgen
en betalen hun inschrijvingsgeld.
Dit jaar … de editie ging van start voor de eerst corona
besmetting zich aanmeldde in Ethiopië.
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Onze finado-deelneemsters

Deelnemen is een feest !

ZEELSE SCHOLEN STEUNEN
FINADO TIJDENS WARMSTE WEEK

ADWA DAG
Begin maart wordt de slag bij Adwa herdacht. Op 1
maart 1896 versloeg een Ethiopische overmacht,
bewapend door o.a. Frankrijk het Italiaanse leger bij
het stadje Adwa. Het werd het symbool van Afrikaanse
onafhankelijkheid van Europees kolonialisme en zou
de onafhankelijkheid van Ethiopië voor de volgende 40
jaar verzekeren. Onze Ethiopische medewerkers
kwamen tussen hun huisbezoeken in de feestvierende
massa terecht…

Het feest krijgt elk jaar sterkere nationalistische trekken

Hilde ontvangt de cheque tvv Finado n.a.v. Warmste week

Naar aanleiding van het Coronavirus is beslist om tot het einde van de maatregelen al onze vergaderingen op te
schorten. Natuurlijk blijven we contact houden via whatsapp, telefoon en mail… hier onder elkaar en met ons team
in Ethiopië. Een geplande injera avond (ja, dat stond al op onze agenda) is uitgesteld tot latere datum, net als een
spreekbeurt met muzikale omlijsting, …
Noteer alvast de datum van de Finado Ethiopië quiz : 13 september
In november speelt Collectief Decorum “de getemde feeks” in de Oude Schrijnwerkerij ten voordele van Nehemia
Autism Centre. De juiste data volgen.
We houden jullie op de hoogte van onze volgende activiteiten. Deze nieuwsbrief verschijnt voorlopig alleen in digitale
versie aangezien we hem momenteel niet kunnen laten drukken.

We wensen jullie en jullie familie alle moed in deze moeilijke
periode… een goede gezondheid en…
Blijf in jullie kot !
Greta, Martine, Rikki, Marina, Guido, Jan, Patrick en Filip
Misrak, Lidya en Seyoum

