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Drinkbaar water voor Enchenegemeenschap Debre Sina tegen
eind December 2015
In de voorbije weken trok het
Ethiopische team verschillende
malen naar Debre Sina voor
gesprekken met het watercomité
van de bewoners en de lokale
overheid. Eind juni werden de
plannen goedgekeurd en kon een
overeenkomst getekend worden.

de
werken
gepland
voor
oktober 2015. De ondertekenaars
zijn wel zeer optimistisch want ze
hopen het project af te ronden
tegen eind december 2015.
Finado rekent voor zijn aandeel
opnieuw op een succesvolle editie
van run4water. Alvast een tiental
Belgen trekken richting Addis in
november en laten zich sponsoren
via de zevende editie van
run4water.
In de Provincie Oost-Vlaanderen
vond Finado alvast een solide
partner om mee zijn schouders te
zetten onder dit project.

o.a. Misrak tekent voor Finado

Bijzonder aan de overeenkomst is
de grote inbreng van de boerengemeenschap van Enchene. Ze zal
maar liefst 30% van de kosten op
zich nemen. Daartegenover stelt
Finado ook nog eens 30% ter
beschikking… en zal de overheid
de resterende som aanvullen

Bewoners Enchene bij eerste gesprek nov ‘14

Omdat het regenseizoen voor de
deur staat wordt de aanvang van

dat er nieuwe klassen gebouwd
worden. Het uitbreiden van de
leerjaren tot het volledige lagere
onderwijs moet er voor zorgen dat
ook de leerlingen van de Maru
Choboteschool aan het regionale
examen kunnen meedoen en zo
toegang krijgen tot het middelbaar
onderwijs.

Eén lemen gebouw herbergt de klassen

De werken worden gecoördineerd
door Ir. Girma. Hij was ook
verantwoordelijk
voor
de
uitvoering van Finado-projecten
in Ginchi en Fiche. Eind juli
zullen Jan en Rikkie Imbrechts
(opvolging peterschappen) de
toestand van de werken bezoeken
en evalueren.

Start bouw klassen
Maru Choboteschool
Het enthousiasme van de hele
schoolgemeenschap van Maru
Chobote
in
Inchini
werkt
aanstekelijk… het wekt hetzelfde
enthousiasme
op
bij
alle
bezoekers van de school. Na het
brengen van drinkbaar water, een
sanitair blok voor de meisjes en
elektriciteit vonden we de tijd rijp
om samen met de school vier
nieuwe klassen te bouwen in de
schoolcompound.
De klassen zijn momenteel
ondergebracht in één groot lemen
gebouw. Het is niet mogelijk om
hier
het
volledige
lagere
onderwijs aan te bieden zonder

Nieuwe peterschappen
vooral in Arada en Yeka
Ondanks de registratie en het
ontvangen van een licentie voor
de organisatie van peterschappen
eind 2014 duurde het tot 11 juni
2015 voor de financiële diensten
en de agentschappen belast met
vrouwen, kinderen –en jeugdzaken
een
overeenkomst
ondertekenden. Spelbreker waren
natuurlijk
de
verkiezingen.
Intussen bezorgde de sociale
dienst van de wijk Yeka tien
peterschapsdossiertjes aan Finado.
Binnen enkele dagen zullen ook
de dossiertjes van tien kinderen

overgedragen worden door de
sociale dienst van de wijk Arada.

Meer nieuws en informatie over
het sponsoren van de Belgische en
Ethiopische Finado-deelnemers
volgt in de Nieuwsbrief van
September.
www.run4water.be

WOMAN 5K Addis

Officiële overeenkomst peterschappen in
Arada en Yeka

Het hoeft dan ook geen betoog dat
Finado dringend op zoek is naar
meters en peters voor deze
jongens en meisjes

Gekoppeld aan de Great Run werd
in Addis een Woman’s Run
georganiseerd op 15 maart. Een
vijftigtal petekinderen werden
ingeschreven. Het is voor de
kinderen en onze Ethiopische
medewerkers een unieke kans om
elkaar op een ontspannen en
sportieve manier te ontmoeten.

RUN4WATER 2015
Onder de slogan ‘Empower
woman, empower a nation’ gaat
op 22 november 2015 in Addis
Abeba de 15de editie van de Great
Ethiopian Run door. Voor de
zevende maal pikt Finado zijn kar
hier aan om via Run4water
fondsen in te zamelen voor het
waterproject in Debre Sina (zie
voorpagina)

Lossen van de schoolbanken

Het hoogtepunt was natuurlijk de
overhandiging van de schoolbanken aan de school en het
daarop volgende bezoek aan de
klassen.

Overhandiging
schoolbanken Fiche
Ben en Monique maakten zich
tijdens hun vakantie in Ethiopië
vrij om de overhandiging van
schoolbanken aan de Bewa school
in Fiche in beeld te brengen.

Het is de grootste stratenrace van
Afrika
met
een
40.000tal
deelnemers. Finado sponsort de
deelname van een honderdtal
petekinderen. Ze krijgen het
(verplichte) deelnemers T-shirt en
na afloop verzamelen we voor een
lekkere maaltijd.

Sfeerbeeld 2014

Nieuwsgierige jongens en meisje in Fiche

De aankoop van de schoolbanken
kon gefinancierd worden dankzij
de acties in verschillende scholen.
(zie verder in deze nieuwsbrief)

Kort na hun vertrek uit Addis
haalden ze de vrachtwagen met de
schoolbanken reeds in. Dat gaf
hun de kans om onderweg een
korte stop te maken in Debre
Libanos.

tijdens de plechtige proclamatie
de cheque in ontvangst te nemen.

Belgische sponsors, peters en
meters vormen de ruggegraat
van Finado Ethiopië.
Het is een cliché. Maar zonder de
blijvende steun van honderden
meters en peters, kleine en grote
sponsors zouden de honderden
kinderen en hun families, de
scholen, mensen zonder drinkbaar
water… in de kou blijven staan.
Het is onmogelijk iedereen hier
afzonderlijk te danken (ook
omwille van de privacy). Toch
willen we in het bijzonder alle
scholen en organisaties danken
die dit voorjaar naar ons verhaal
wilden luisteren… en actie
ondernamen om één van onze
projecten te steunen.

Oost-Vlaanderen
nieuwsjaarsfeest.

n.a.v.

hun

Agora Lochristi bedacht Finado
als buitenlands project. Het was
een eerste kennismaking met deze
dynamische dames met een hart.

Patrick en Martine in Pius X

Ook de Sint Salvatorschool in
Gent
steunt
met
haar
vastenvoettocht naar Oostakker
het waterpoject in Enchene

Hilde ontvangt de cheque van Agora.
De cheque werd in Oostakker overhandigd

Sfeerbeeld oesterparty

We waren bijzonder blij om ook
dit jaar opgenomen te worden in
het jaarprogramma van Rotary
Sint Gillis Waas- Stekene –
Carmasiacum.
Tijdens
de
oesterparty (foto hierboven) werd
de
samenwerking
uitvoerig
toegelicht.

De Zeelse scholen Kouter en
Avermaat hielden sponsor-tochten
ten voordele van het waterproject
in Enchene. We zijn vooral veel
dank verschuldigd aan Georges
Van Damme die beide scholen
bezocht.

In Denderbelle verruilde de
Bellewijschool
z ijn
oude
schoolbanken voor nieuwe. Voor
directrice Kristine de aanleiding
om er voor te zorgen dat de
kinderen van de Bewa School in
Fiche ook nieuwe schoolbanken
kregen. Ook hier gingen de
leerlingen op vastenvoettocht. (zie
overhandiging banken in de
school op pagina links).

Greta ontvangt de Cheque in Denderbelle

Voor het tweede jaar op rij mocht
Patrick van Finado een cheque
ontvangen van Bond Moyson

De leerlingen van het Laatste
Middelbaar Pius X ook al uit Zele
kregen de keuze om een project
uit te kiezen verdedigd door
medeleerlingen.
Martine
en
Patrick waren uitgenodigd om

Dat voorbeeld werd gevolgd door
het schooltje de Kleurenboog in
de wijk Donk van Berlare. De
prachtige
natuur
rond
het
Donkmeer zorgde ook hier voor
een onvergetelijke sponsorvoettocht.

Leerkrachten en leerlingen van de wijk Donk

De banken waarvoor de kinderen
van Mater Dei in Erps Kwerps op
de meest creatieve manieren geld
inzamelden worden in juli
eerstkomende door Jan en Rikkie
persoonlijk afgeleverd in de Bewa
School in Fiche. Zij trokken ook
verschillende keren naar Mater Dei
om te vertellen over Ethiopië, de
activiteiten bij te wonen…

Jan aan het woord in Mater Dei

In Erps Kwerps verscheen een
themanummer van het schoolkrantje,
gemaakt door de leerlingen, er werden
koperen muntjes ingezameld, een
lesmarathon… te veel om op te
noemen. Jan en Rikkie zullen een
grote vrachtwagen nodig hebben om
de banken naar de school te krijgen.
Een deel van de kosten van deze
nieuwsbrieven worden gedekt door
vier sponsors die je verder in de
nieuwsbrief vindt. Twee bedrijven die
anoniem wensen te blijven deden rond
de nieuwjaarsperiode een gift.
In 2015 kon Finado rekenen op een
projectsubsidie
(waterproject)
vanwege
de
Provincie
OostVlaanderen en de gemeente Berlare.
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STILTE OP DE BOEKENMARKT
Er is weinig nieuws te rapen.
Toch trokken twee boekjes
(onterecht volgens onze mening)
de aandacht omdat ze in de titel
deden vermoeden dat we er toch
een beetje wijzer zouden van
worden.
Sharon Bell Miss Passport City
Guides, Addis Ababa ,Mini 3 day
unforgettable vacation initinaryto
Addis
Ababa
Ethiopia.
Lexington, Mei 2015 ISBN 978
1505724394.
Een povere twaalf bladzijden
weinig of geen nuttige informatie.
Gelukkig kunnen we uitkijken
naar de nieuwe Bradt Ethiopia die
eind dit jaar zal verschijnen.

Else Grabe-Peters, De zon
tegemoet, Brieven van een
zendelinge uit Ethiopië. De Banier,
Apeldoorn 2014 (vertaling uit het
Duits) ISBN 978 90 336 16365.
Het boek handelt vooral over
Else’s roeping en komt maar
sporadisch met gegevens over haar
leven in Ethiopië in de periode
tussen de twee wereldoorlogen.
Wij zijn nog steeds op zoek naar
uitgaven omtrent Ethiopië… heb
jij weet van een nieuw boek… laat
het ons weten.

FINADO ETHIOPIË
zoekt
METERS EN PETERS
voor
JONGENS – MEISJES
in
ADDIS ABEBA
Wij stellen kandidaat
meters en peters graag een
petekind voor. Met uw
steun geeft u hen de
mogelijkheid de toekomst
met vertrouwen tegemoet
te zien.

AGENDA
FINADO QUIZ 11 September
(zie middenpagina)

RUN4WATER 22 November
Meer info over de mogelijkheid
tot sponsoring – ook van de
deelnemende petekinderen voglt
in de nieuwsbrief.

STUDENT KICK OFF 23 Sep
Finado kan alle helpende handen
gebruiken…. Neem contact met
katleen.vermeire@finado.org

WWW.RUN4WATER.BE
ETHIOPISCH KERSTFEEST
16 Januari 2016
SYMFONISCH ORKEST VUB
DE WIEK – ZELE
15 November
t.v.v. Finado Ethiopië
organisatie van
ZONTA DENDERMONDE

WWW.FINADO.BE
Uitnodiging in nieuwsbrief van
December en online op website
finado bij uitnodigingen.

OVERPEINZING
Toen we 16 jaar geleden onze
eerste voet op Afrikaanse bodem
zetten wisten we niet waar ons
dat zou brengen. Die eerste voet
was, zoals je al kan raden, in
Ethiopië.
We verloren een stuk van ons hart
en onze ziel in dit ongelooflijk
mooie land. We leerden Finado
kennen en in 2002 werden we
verantwoordelijk
voor
de
werkgroep
Finado
Ethiopië.
Sneller dan we dachten, en
dankzij jullie allemaal, groeide de
werkgroep uit tot een ongekende
hoogte.
300
kinderen
in
peterschap,
nieuwe
scholen
werden en worden gebouwd. Er
wordt drinkbaar water gebracht
op scholen en in dorpen. Samen
met alle medewerkers en alle
sponsors maken we heus wel voor
veel kinderen en hun ouders het
verschil.
We hopen samen met jullie nog
veel mooie jaren te mogen verder
werken tot het op een dag
misschien niet meer nodig is.
We zagen hoe de Ethiopische
overheid eerst de universiteiten
uitbouwde, later volgden de hoge
scholen, nu werken ze volop aan
de middelbare scholen - zowel
theoretische als technische en
beroepsafdelingen. We hopen dat
binnenkort de lagere scholen en
kleuterscholen aan de beurt
komen. Er komen meer jobs in
horeca, winkelcentra, ziekenhuizen,
bouw,
sanitair…
Misschien komen hierdoor onze
petekinderen ook aan de bak en
kunnen
ze
de
armoede
ontgroeien. Laat ons samen
duimen voor een verdere
positieve
ontwikkeling.
We
wensen bij deze alle sponsors een
deugddoend verlof, thuis of
elders.
Greta

Waar gingen uw giften naartoe in 2014 ?
Dankzij u konden we met Finado Ethiopia in 2014 weer heel wat moois realiseren! Hieronder geven we u een
kort overzicht van wat er met uw giften gebeurd is. En dat is heel wat! In totaal stuurden we maar liefst
160.000 Euro naar Ethiopië. We verzamelden deze fondsen door jullie giften rechtstreeks op onze rekening,
door allerlei acties die door scholen en andere sympathisanten opgezet worden (zie pagina 3), en door een
aantal sensibiliseringsacties zoals het jaarlijks Ethiopisch Kerstfeest en de Finado Quiz. Van dit bedrag werd
ongeveer 54% besteed aan projecten, en 46% aan peterschappen.
Het grootste project van vorig jaar was de Bewa-school in Fiche. In de loop van 2012, 2013 en 2014 brachten
we water naar de school, we bouwden nieuw sanitair, en maar liefst 8 nieuwe klaslokalen. De school is nu
volledig vernieuwd en uitgebreid, waardoor er nu niet alleen onderwijs gegeven wordt aan kinderen in graad 1
tot 4, maar tot de 8ste graad!
Naast de Bewa School steunde Finado renovatie, bouw en inrichting van meerdere scholen:






Emanuel School (Wonji Shoa) – bouw klassen
Bewa Elementary School (Fiche) – bouw en inrichting van de klassen
Fiche Vocational School (Fiche) – afwerking stalling
Ethiopian Andinet School (Addis Ababa)
Maru Chobote School (Inchini) – nieuw sanitair, elektriciteit, schoolbanken

Ook het weeshuis van Zewditu en het Ambo-project van Annie en Emy genieten onze blijvende steun.
Het aantal peterschappen gaat al jarenlang gestaag in stijgende lijn. Dit jaar overschreden we dankzij u voor
het eerst de kaap van 300 gezinnen!

Dit alles is natuurlijk alleen mogelijk dankzij u. Zonder u zouden die honderden, intussen zelfs al duizenden
kinderen nog steeds naar school gaan in mensonwaardige omstandigheden, of – erger nog – helemaal niet naar
school gaan. Zonder u zouden honderden gezinnen het met veel minder moeten doen.
Bij deze dus nogmaals een welgemeende DANK U voor uw niet aflatende steun!

VOOR GIFTEN VAN MINIMUM € 40,00 OP JAARBASIS IN 2015
ONTVANGT DE SCHENKER EEN FISCAAL ATTEST IN 2016*
* V.Z.W. FINADO IS ERKEND ALS INSTELLING VOOR HULPVERLENING AAN
ONTWIKKELINGSLANDEN ZOALS BEDOELD IN ART. 104 4° VAN HET WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN

