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Sinds kort hebben onze medewerkers Seyoum, Misrak en Lediya weer rechtstreeks contact met de
petekinderen en hun families. Uitbetalingen konden in oktober doorgaan in het kantoor. Seyoum en Lediya
gingen langs bij enkele gezinnen met specifieke problemen. In België blijft het intussen onmogelijk om
activiteiten te organiseren… Helaas komt Ethiopië nu op een verschrikkelijke wijze in het nieuws.

GEWAPEND CONFLICT IN TIGRAY
KRIJGT INTERNATIONALE DIMENSIE
Ethiopië gold lange tijd als één van de beste leerlingen
van de klas wanneer het over sub-Sahara Afrika ging.
Het troetelkind van Westerse regeringen en
hulporganisaties. Na het verdwijnen van de Derg en
Mengistu in 1991 kwam de militaire en politieke
macht in handen van het Tigriyaanse TPLF (Tigrian
People’s Liberation Front) Samen met het Eritrese
Bevrijdingsfront wIerpen ze het moorddadige regime
van Mengistu HaileMariam omver.
Het land wordt jarenlang met vaste hand geregeerd
door Meles Zenawi. De oppositie wordt stevig onder
de knoet gehouden. Ondanks moeizame en
gewelddadige perioden tijdens verkiezingen groeit het
land uit tot een stabiele factor in de regio. Met
aardsvijand Eritrea wordt een bloedige oorlog
uitgevochten. Door benoeming van technocraten op
vitale posten, samenwerking met internationale
organisaties en het aantrekken van buitenlandse
investeerders gaat het bergop met de economie. De
Ethiopische universiteiten werken samen met
Europese partners. De universiteit van Mekele…
letterlijk begonnen onder een boom groeit mede
dankzij
o.a.
samenwerking
met
Belgische
Universiteiten uit tot een leidinggevend instituut. Na
de dood van Meles komt het land in een politiek
vacuüm dat nu opgevuld leek met de komst van
Premier Abiy Ahmed. Hij krijgt voor zijn binnenlandse
democratisering en vredesakkoord met Eritrea de
nobelprijs voor de vrede. De laatste weken is het tot
een escalatie gekomen. Raketten zouden vanuit Tigray
zijn afgevuurd op de Eritrese hoofdstad en de steden
Gondar en Bahir Dar in Amhara.
Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen
richting Soedan. Uit Tigray zelf komt weinig of geen
nieuws omdat alle communicatiekanalen zijn
afgesloten. In een telefoongesprek verzekerde
Seyoum ons dat de toestand in Addis rustig is.

Krantenkoppen waarschuwen voor verdere escalatie, niet enkel
binnen de grenzen van Ethiopië maar ook met buurland Eritrea.

DRASTISCHE VERHOGING
UITBETALINGEN
Het drastische waardeverlies van de Ethiopische Birr
t.o.v. de Euro en de Dollar, de groeiende inflatie en de
Coronacrisis heeft ons gedwongen de uitbetaling aan
de peterschappen met maar liefst 50% te verhogen.
De werkgroep besloot om dit onmiddellijk in voege te
laten gaan vanaf november 2020. Het spreekt voor
zich dat dit bijzonder zware budgettaire gevolgen
heeft voor de werking van Finado in Ethiopië.

De bankbriefjes werden in de loop van dit jaar
vernieuwd. Vooral het nieuwe briefje van 200 is heel
populair. Het heeft een omgerekende waarde van ca.
4,50 Euro.

WIJ ZOEKEN NOG STEEDS
METERS EN PETERS VOOR
ONZE JONGENS EN MEISJES
Jan Imbrechts

De laatste 6 maanden (wie zou de oorzaak niet
kennen) dienden een 5-tal peters/ meters af te haken
wegens financiële redenen. De meesten deden dit met
pijn in het hart want ze zagen hun petekind al
meerdere jaren opgroeien.
De kinderen zijn vooral tieners die stilaan op de
drempel staan van hogere studies of ernaar streven.
Vanuit Finado doen we een beroep op onze
‘noodreserve’ om de maandelijkse bijdrage niet te
onderbreken want dat zou een ramp zijn voor de
gezinnen.
Misrak bij de laatste uitbetalingdagen begin oktober

Maar mogelijk schuilen er onder jullie enkele mensen
die het zien zitten om in te springen. Alhoewel het niet
simpel is tegenwoordig onze gezinnen in Ethiopië te
bezoeken, proberen we af en toe wat persoonlijk
nieuws of algemeen nieuws via de nieuwsbrief te
bezorgen.
De maandelijkse bijdrage varieert tussen 25 en 30
Euro (of meer bij bepaalde gevallen van acute nood ) .
Wie graag ziet dat jonge mensen in hun thuisland ook
een toekomst krijgen kan zich aanmelden bij :
Patrick en Martine Beelaert
patrick.beelaert@finado.org
Jan en Rikki Imbrechts
jan.imbrechts@finado.org

0496 27 27 73

Er wordt jullie dan een voorstel gedaan met uitleg over
het gezin en de situatie.
Een oma haalt het geld op voor haar kleinkind.

NIEUWE BANKBRIEFJES

Amen met zijn mama

Niet iedereen ziet de noodzaak in van het dragen van een
mondmasker (Addis, oktober 2020)

Foto huisbezoek oktober

COVID-19 IN ETHIOPIË
Lediya Hailu, 26 oktober

Het aantal positieve gevallen van Covid 19 in Ethiopië
bereikte 93.343. Er worden tussen de 600 en 900
mensen besmet elke dag. De situatie lijkt de
levenswijze van de mensen nog niet te kalmeren. Veel
mensen zijn achteloos. Veel mensen dragen geen
maskers en lijken ook geen drukke plaatsen te
vermijden. Anderzijds zijn er ook mensen die zich strikt
aan de richtlijnen houden. Sinds de heropening van de
scholen mogen er nog slechts 25 leerlingen in een klas
zitten. Het openbaar vervoer werkt nu wel weer zoals
vroeger. We hopen dat het snel ten goede keert.

NIEUW PROJECTVOORSTEL
DEBRE SINA
We kregen vanuit Debre Sina de vraag om de
dorpsschool van Asfachew te vernieuwen. De lemen
gebouwen zijn volledig afgeleefd.

De bestaande gebouwen september 2019

De lokale gemeenschap en de overheid zetten zich
garant om 30% van het benodigde bedrag bijeen te
brengen.

Het voorstel omvat een nauwkeurige prijsberekening
en ontwerptekeningen van de nieuwe klassen.

Ook van het Nehemia Autism Centre ligt een
projectvoorstel om naar België verstuurd te worden.
De projecten worden voorgesteld
klaar voor
subsidie… toch zullen eigen activiteiten in België het
leeuwenaandeel van de kosten moeten dekken. Door
de coronamaatregelen zijn fundraisings-activiteiten
vrijwel onmogelijk.

WONJI SHOA
WARME MAALTIJDEN

Ondertussen zijn er klassen tot grade 12. Daarna
kunnen de jonge mensen verder weg naar de hoge
school of universiteit.
De school wordt sterk ondersteund door een ouderen grootoudercomité. Ze waren een aantal jaren
geleden reeds vragende partij om hen te helpen om
warme maaltijden op school aan te bieden aan de
kinderen die zonder injerra/pastabox naar school
komen. De vraag bleef in ons achterhoofd hangen en
werd dikwijls op tafel gelegd tijdens vergaderingen.
Het nooit eindigen van zo’n project deed ons twijfelen.
In november 2019 deden de oma’s en de mama’s een
nieuwe dringende oproep om financiële hulp voor dit
programma. Koken zouden ze zelf doen in shiften
maar geld om materiaal en ingrediënten te kopen
hadden ze niet. We konden en wilden de boot niet
langer afhouden, de hoogdringendheid en het
engagement van de vrouwen stond in hun ogen te
lezen. We kregen een projectvoorstel en de provincie
Oost-Vlaanderen en de gemeente Berlare sprongen
onmiddellijk mee op de kar in de vorm van subsidies.
Het aankopen van het materiaal is reeds gebeurd. Er
worden ook ingrediënten aangekocht en hier wringt
het schoentje… Elke schooldag zijn er nieuwe
ingrediënten nodig… koken kost geld!

Greta Van Boven

Wonji Shoa is, zoals jullie uit vorige nieuwsbrieven
reeds weten, een heel arm dorp. Je weet wel, de
fabrieken van de suikerrietplantages waar vroeger
bijna de hele plaatselijke bevolking tewerkgesteld
werd, die verhuisden naar ver daar vandaan…en de
mensen hadden geen werk meer. Er kwam ook niets
in de plaats en Wonji Shoa ligt echt heel erg afgelegen.
Werken in de ‘keuken’ oktober 2020

Leerlingen in Wonji Shoa

We konden in het dorp heel wat betekenen voor wat
onderwijs voor de kinderen betreft. De kinderen
konden tot het vierde leerjaar naar school en dan was
het gedaan. Door de jaren heen zijn we geld blijven
inzamelen voor de bouw van steeds meer klassen.

Aankopen voor de keuken.

Finado liet met steun van de Provincie Oost Vlaanderen
de kookruimte opknappen.

Aankoop kookgerij (oktober 2020)

We doen een warme oproep aan iedereen van
jullie om een éénmalige of maandelijkse bijdrage,
hoe klein ook, te storten voor dit initiatief ! U helpt
er daadwerkelijk de kinderen mee. Hoe kunnen ze
zich anders concentreren op de lessen als ze ’s
middags niets gegeten hebben ? Vertel over dit
project aan vrienden en familie en probeer hen
warm te maken om iets te storten. Voor de
kinderen is het van levensbelang voor nú en voor
hun toekomst.
Warm dankuwel vanuit Wonji Shoa !
Stort op rekeningnummer : BE46 7775 9906 8036
en ontvang een fiscaal attest vanaf € 40 op
jaarbasis (dwz dat u vanaf 4 euro per maand reeds
een fiscaal attest ontvangt)

De zogenaamde Portugese Brug.

De nieuwe kerk dateert van 1961 en is versierd met
glasramen van Afework Tekle. Een steile wandeling
brengt je bij de grot waar de Heilige Tekle Haymanot
jarenlang op één been stond.

Met steun van o.a.
De prachtige waterval vlak bij de Portugese brug

EEN UITSTAP NAAR DEBRE
LIBANOS
Ethiopië is een wondermooi land en heeft een
overvloed aan toeristische troeven. Momenteel is
internationaal toerisme vrijwel uitgesloten. Onze
medewerkster Lediya ging op daguitstap naar Debre
Libanos om ons over dit kleine wereldwonder te
vertellen. Zoals zo veel Ethiopiërs hoopt ze op de
snelle terugkeer van toeristen.
Op een honderdtal kilometer ten zuiden van Addis
Abeba kom je langs Debre Libanos. Het is een van
centrum van het Ethiopische Orthodox geloof.
Italiaanse fascisten vermoordden op 21 mei 1937
maar liefst 297 monniken en 23 leken uit wraak voor
de aanslag op Rodolfo Graziani.

Vandaag is de omgeving van Debre Libanos vooral in
trek bij mensen die van een avontuurlijke wandeltocht
houden. Je geniet van de grote canyon, de waterval
vlak bij de zogenaamde Portugese brug. Deze werd in
tegenstelling tot haar naam niet aangelegd door
Portugezen maar door Ethiopische edelen om zo de
handel en het verplaatsten van troepen mogelijk te
maken.

FINADO ETHIOPIË
E. Hertecantlaan 90
9290 Berlare

(Filip) 0473 370 366
Fax 09 367 98 89
farenjo@hotmail.be

WWW.FINADO.BE
WWW.RUN4WATER.BE
Volg ons ook op facebook !
Dexia

Met een beetje geluk tref je hier ook de Gelada apen…
waarvoor zoveel mensen de Semien Mountains
bezoeken.
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Na een stevige wandeling kan je afkoeling vinden
onder het verfrissende water van de waterval.

OOK ALS BEDRIJF KAN U DE
PROJECTEN IN ETHIOPIË
STEUNEN MET EEN
ADVERTENTIE IN DE
NIEUWSBRIEF
Wil je via een advertentie Finado Ethiopië een duwtje
in de rug te geven. Neem dan contact op met Filip
farenjo@hotmail.be

V.U. Filip De Sutter

V.Z.W. Finado is erkend als instelling voor
hulpverlening aan ontwikkelingslanden
zoals bedoeld in art. 104,4° van het
wetboek op de inkomstenbelastingen
1992

AMBO ALMAZ ASHINE
EN ZEWDITU MESHESHA
In oktober werden bedragen overgeschreven naar het
Ambo project van Annie en Emy – en – naar Zewidtu
Meshesha voor de huiswerkbegeleiding van de
kinderen die in de projecten verblijven.

ONZE VRIJWILLIGERS
VOORGESTELD

SCHOOLBANKEN VOOR
NIEUWE KLASSEN IN WONJI
SHOA EMANUEL SCHOOL
Op de valreep van het drukken van deze nieuwsbrief
ontvingen we een foto met de net geleverde
schoolbanken voor de klassen die Finado liet bouwen
in de Emanuel School. Er mogen nu slechts 25
kinderen per klas zitten… dus de nood aan
schoolbanken was hoog.

In deze nieuwsbrief stellen we u alvast 4 van onze
Belgische vrijwilligers voor… in een volgende editie
stellen we u vier andere voor. Meters en peters komen
vooral in contact met Martine, Patrick, Rikki en Jan…

Patrick en Martine

Patrick Beelaert en Martine Van Boven wonen in
Berlare. Ze zijn de ouders van drie volwassen zonen.
Patrick en Martine volgen de helft van onze
petekinderen van nabij op. Ze doen dit naast hun
gewone beroepsbezigheid. Ook buiten Finado is dit
koppel heel erg geëngageerd.
Jan Imbrechts en Rikki Bruyninckx volgen de andere
helft van de petekinderen op. Jan en Rikki engageren
zich op meerdere vlakken… maar gaan ook voluit voor
Finado. Hun beroepsbezigheid zorgde er voor dat ze
experten zijn op gebied van leder en salons. Nu
genieten ze van een welverdiend pensioen en hun
kinderen en kleinkinderen.

Intussen gingen ook de lessen weer van start met
inachtneming van de Corona maatregelen.. afstand,
mondmaskers.

ALLERLAASTE UPDATE TOESTAND ETHIOPIE
BIJ IN DRUK GAAN VAN DEZE NIEUWSBRIEF
Amensty International bevestigd een groot aantal
burgerdoden – Slachtpartij in het dorp Mai-Kadra,
dodentol waarschijnlijk boven de 500. – Tigray
bevestigd afvuren raketten op Asmara – Meer dan
27.000 vluchtelingen… Soedan vreest voor 200.000
vluchtelingen – Hongersnood dreigt in Noordelijke
regio’s – Raketinslagen nabij de stad Gondar en
Bahir Dar in Amhara – Tigray blijft afgesloten van de
buitenwereld – Premier Ethiopië zegt finale opmars
naar Mekele te hebben ingezet.

Rikki en Jan

Automatisch wassalon DIMA
Alle dagen open van 7u00 tot 21u00 ook op zon- en
feestdagen

BERLARE : Galgenbergstraat 2
Aparte wasmachines voor dierenwas !!!
AALST :
Geraardsbergsestraat, 163
en Leopoldlaan, 89

U WENST DEZE NIEUWSBRIEF
 Niet langer op papier te ontvangen maar
digitaal
 Niet langer te ontvangen
 Te ontvangen op een ander adres dan
aangegeven op de omslag
Gelieve ons de gebruikte omslag van deze
nieuwsbrief terug te sturen met vermelding van uw
wens naar :
Finado – Jan Imbrechts
Oudebaan 65
Erps Kwerps
Of een scan van uw omslag met vermelding van uw
wens naar: Jan.imbrechts@finado.org
Gebeta deelt de Ethiopische cultuur en gastvrijheid
door het bereiden van authentieke Ethiopische
gerechten. Momenteel is er een leuke take away
formule met pick up point in Sint-Niklaas.
Bestellen kan via Facebookpagina :
https://www.facebook.com/Gebetasintniklaas/

