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OPENING WATERPROJECT
DEBRE SINA !
De opening van het waterproject
in Enchene – Debre Sina was een
emotionele gebeurtenis. Op een
ogenblik dat Ethiopië in de
schijnwerper
staat
naar
aanleiding van een alarmerende
droogte worden op 13 plaatsen in
de omgeving van Enchene wateraftappunten
in
gebruik
genomen… Maar vooral ook
omdat dit project gestuurd werd
vanuit een lokaal comité…
ondersteund door Finado en de
lokale overheid… Voor herhaling
vatbaar ? Hieronder het verslag
van het korte maar krachtige
werkbezoek dat Jan, Rikkie en
Katleen brachten:
Op 12 maart stapten de Finado –
medewerkers Katleen, Rikki en
Jan na een rustige nachtvlucht
beladen met koffers met ca 50 kg
kinderkledij te Addis samen met
onze medewerkers Seyum en
Yosef in de 4 x 4 wagen voor een
4 uur lange rit naar Debre Sina in
het noorden. Een mooi landschap
ontrolde zich voor onze ogen, ver
weg van de toeristische sites.
Vooral de laatste 10 km schokte
onze 4 x 4 stapvoets over de
steile weg naar een dorp waar
recent een nieuw waterproject
was tot stand gebracht. Daar zou
een ‘kleine’ ceremonie plaats
vinden.
We klommen eerst naar de
grootste waterreservoir ( samen
met de andere in totaal 27.000

aanwezig
blijven
feestelijkheden.

bij

de

liter water) waar een lintje mocht
doorgeknipt worden.

Katleen verdeelde onder hen de
tekeningen van de kinderen van
het St Janscollege uit St
Amandsberg. Zij zullen op hun
beurt stappen voor een volgende
lading schoolbanken in dezelfde
arme, maar sympathieke school.

Daarna werden we in de schaduw
op een rijtje gezet en mochten
veel en lange speeches en liedjes
aanhoren.

Vrolijk om de attentie daalden we
af naar de school waar net een
hele
stapel
schoolbanken
afgeleverd werd, geschonken
door het personeel van HQ
Koningin Elisabeth te Evere. Een
honderdtal kinderen vergastten
ons op een danklied. Opvallend
was de discipline en de perfectie
waarmee
werd
gezongen.
Trouwens zouden de kinderen de
hele tijd rustig en aandachtig

Twee broden als wielen werden
voorgeschoteld , versneden en
verdeeld. De koffie mocht
natuurlijk niet ontbreken. De
dorpelingen straalden heel veel
dankbaarheid en geluk uit. Vele
generaties hadden over dezelfde
moeilijke weg van 8 km (en
terug) elke dag te voet gesleurd
met drinkbaar water. Vele uren
tijdverlies. Nu hebben de ca
10.000
dorpsbewoners
13
aftappunten vlak bij hun woning !

helft een ruwe piste. Onderweg
hoorden we het verhaal van een
naburig dorp dat wantrouwig elke
samenwerking had afgewimpeld

De realisatie was mogelijk
gemaakt
door
een
derde
financiële inbreng van de
overheid, de bevolking (ook
manueel door het uitgraven van
sleuven in de rotsbodem) en
Finado. Samen met de editie van
Run4Water 2015 waaraan Filip,
Greta, Hilde, Steven en een aantal
Belgische sympathisanten samen
met
120
van
onze
sponsorkinderen
hadden
deelgenomen, de subsidies van
de Provincie Oost-Vlaanderen en
Zonta Dendermonde werd de
Belgische
Finado-bijdrage
verzameld.
Of
hoe
een
samenwerking over de grenzen
heen tot een uniek en blijvend
resultaat kan leiden…

’s Morgens keken we onze ogen
uit vanop het balkon naar een
prachtig panorama. Spectaculaire
diepe valleien….

Met een zalig gevoel namen we
afscheid van de wuivende mensen
en trokken op weg naar ons
verblijf 80 km verder met voor de

SELEKTIE NIEUW
SCHOOLPROJECT

CONFRONTATIE MET GROTE
DROOGTE
en nu wanhopig had gesmeekt om
eveneens een waterleiding te
krijgen …
In het donker bereikten we het tot
hotel omgebouwde voormalige
‘paleis’ van koning Menelik II…
Na het bestijgen van 220 trappen
in het schijnsel van de zaklampen
moeten we nog 80 treden hoger
voor ons avondmaal… en de
gebeurtenissen van de voorbije
dag te bespreken.

De keerzijde van de medaille is
de droogte ; velden lagen er dor,
geel en schraal bij en er kon niet
gezaaid worden. Het vee zoekt
een laatste sprietje gras. De vrees
bestaat dat de oogst niet zal
slagen en de prijzen in de steden
vliegen nu al de hoogte in. Het is
bang afwachten of deze ergste
droogte in 30 jaar een domper zal
zetten op de positieve evolutie
van het land.
Bij aankomst in Addis bezochten
we Zewditu, het weeshuis waar
we 26 kinderen steunen. Daar
was alles pico bello.
Er bleef nog tijd over om te
vergaderen met Seyoum, Yoseph
en Misrak, de evolutie in de
organisatie te bewonderen, en
peterschap-dossiers onder de loep
te nemen.

Op maandag verkenden we 6
scholen waar er bijzondere noden
waren.
Het
zijn
allemaal
overheidsscholen
waar
de
middelen uitgeput zijn er
dringend wat moet ondernomen
worden. Natuurlijk kunnen we ze
niet alle helpen, we zullen een
selectie moeten maken. Het
spreekt vanzelf dat dit in de
werkgroep
moet
besproken
worden nadat we in het bezit zijn
gesteld van de lastenboeken en de
kosten.

In Yeka Tafop school.. pauze

Er zitten opleidingen en materiaal
in voor kinderen met een mentale
beperking,
lokalen
voor
slaapgelegenheid van kleuters en
matrassen,
toiletten
en
waterbekkens, kleuterstoelen,…

Jan op scholenbezoek in de wijk Yeka

We gaan zeker voor projecten
waar er participatie is van de
overheid
en
de
schoolgemeenschap.

Onderwijs voor kinderen met een
beperking staat in het Ethiopsche
onderwijs
nog
in
zijn
kinderschoenen. Maar er is zeker

sprake van een
bewustwording.

groeiende

Veel tijd om een pauze te nemen
en te verfrissen hebben we niet.
We zijn slechts zes dagen in
Ethiopië en moeten onze tijd zo
goed mogelijk besteden.. dus naar
het Finadokantoor.

EERSTE ONTMOETING
MET PETEKINDEREN
Daar wachten reeds een aantal
mama’s en kinderen. Ze zijn
uitgenodigd door Misrak om te
kiezen uit de kledij die we
meegebracht
hadden.
Een
stressmoment van passen en
kiezen! Voor veel van de
kinderen blijft het unieke kans
om eens iets nieuws aan te
trekken…

Jan en Rikkie met één van de meisjes

Het is voor ons ook een unieke
kans om een aantal petekinderen
beter te leren kennen, foto’s te
maken…
Elke
ontmoeting
met
petekinderen is ook een kans om
nieuwtjes uit te wisselen… maar
voor de kinderen en hun ouders
ook om problemen aan te kaarten.
En
indien
mogelijk
naar
oplossingen te zoeken.
We hoeden ons om hier voor de
dag te komen als een soort
Sinterklaas… Maar we kunnen
toch niet verbergen zelf gelukkig
te worden wanneer we zien hoe
blij deze kinderen zijn met de
kleine attenties die we hen
kunnen geven.

Wanneer de kinderen naar huis
zijn komt een ander aspect van de
opvolging van de peterschappen
aan bod. We concentreren ons op
de nieuwe database die Yosef had
uitgedokterd. Daarin staat een
hele complete beschrijving over
nu al meer dan de helft van de
sponsorkinderen, die we graag
verder uitwisselen met de ouders
bij ons. Ook hun reacties zullen
centraal bijgehouden worden, wat
de communicatie sterk zal moeten
verbeteren. Moderne digitale
tijden ook in een arm land dat
probeert te ontsnappen aan de
wurggreep of vicieuze cirkel van
de armoede…. We hopen dat ook
goed onder de knie te krijgen…
Maar dat zal tijd vergen en ook
wel wat kinderziektes kennen.

MEHURE GEDAME
ARTSCHOOL
Dinsdagmorgen
trokken
we
westwaarts naar het klooster
Mehure,
waar
ca
35
sponsorkinderen verblijven. In
totaal zijn er meer dan 100
kinderen die permanent of
gedurende de dag aanwezig zijn.
Als men dan nog eens de nonnen
en monniken en de interne
leerlingen aan de school erbij
rekent, zijn er gedurende het
schooljaar wel 200 bewoners.
De Abba (abt) ontving ons direct
bij aankomst en toonde fier de
kunstklas in volle opbouw. Deze
wordt geheel door hen gebouwd
en door Finado bekostigd .

We hopen dat ze eerlang zelf
bedruipend mag worden door de
kunstenaars in spe - de opening is
voorzien binnen een drietal
maanden.

De artschool in aanbouw

In dit land ziet men vooral
afbeeldingen van bijbelfiguren in
levendige, kleurrijke taferelen,
vrij statig. Mehure heeft evenwel
een degelijke lerares die haar
sporen reeds verdiende en een
andere, meer hedendaagse kijk
heeft op de schilderkunst.
De
bedoeling
is
modernere
landschappen,
stillevens
en
aquarellen aan te bieden en aldus
een doorbraak te forceren in de
nationale kijk op kunst. We zijn
benieuwd om de creaties van de
leerlingen te zien.
De zon zakte en het werd de
hoogste tijd om de kinderen op te
zoeken zodat de sponsorouders
thuis nieuwe beelden en / of
nieuws konden krijgen.
De
stemming was opperbest en er
heerste duidelijk een goede
verstandhouding
onder
de
kinderen.

Petekinderen in Mehure

Jan, Seyoum, Abba en Katleen

Lachende, blije gezichten. Het
was een ander, nu heerlijker
gevoel tegenover ons bezoek in
juli 2015 toen de meesten in de

vakantie uitgestuurd waren om
zich te leren integreren in de
‘echte’ (maar daarom niet betere)
wereld.

Katleen met sponsorkinderen in Mehure

Tijdens de fotosessie defileerden
een dertigtal van onze kinderen
(enkele zijn nu ver weg aan de
universiteit maar komen met de
vakantie terug ) en kregen we de
gelegenheid te informeren naar
hun toestand en hun problemen.

goed als uniek is in Ethiopië. Het
werd een hemels muziekmoment
dat ons nog lang bij zal blijven.
Prachtig ! De eigenares en haar
dochter van het guesthouse waar
we meestal verblijven, hadden
ons vergezeld en waren danig
onder de indruk dat ze
onmiddellijk reserveerden voor
een publiek optreden begin april.
(misschien krijgen we ooit een
fragment op You Tube). Tot slot
van de avond bereidde de zus van
de Abba een heerlijke maaltijd.
Na de kattenwas uit een regenton
en een zomerse morgenwandeling
door dorpen en tussen hutten (we
werden zelfs ergens uitgenodigd
op de koffie met de hele familie)
trokken we na het ontbijt en een
pakkend afscheid weer richting
Addis. Opnieuw enkele uren
schokken op de drukke wegen
tussen koeien, ezels, hopen
mensen.

NIEUW SCHOOLPROJECT
‘YEKA WOLIYA’

Poseren doe je in stijl !

We konden met eigen ogen zien
dat ze bijna allen kerngezond
waren en heel graag daar
verbleven (zelfs liever dan thuis
als er die al was) niettegenstaande
het allesbehalve luxueuze leven
in het klooster. Ook voor fysieke
en medische problemen werden
maatregelen getroffen, zodat er
verbetering
kon
vastgesteld
worden.
Abba kent ze allemaal en hij
bejegent ze als zijn eigen
kinderen. Hij nodigde ons uit op
een harp- en zangconcert van 17
meisjes uit de harpklas die zo

We hebben nog tijd om een
schoolproject te verkennen in de
buurt van Addis. Opnieuw een
totaal onbegaanbare weg waar
ons busje kreunde en piepte. We
geraakten evenwel niet tot bij de
plek en moesten 10 minuten te
voet verder.

Daar stond een lemen gebouwtje
met 4 klassen voor 1000
leerlingen in een straal van 3 km.
Er werd les gegeven in 2 shiften,
wat neerkomt op 125 leerlingen
per klas met 12 banken elk.

De klassen zijn donker, er is bijna
geen meubilair…

Ook het sanitair is zeer pover. We
twijfelen niet… dit is een project
dat we in België met hand en tand
kunnen verdedigen.

Ons bezoek aan de projecten en
petekinderen heeft in ieder geval
onze motivatie aangescherpt.

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
Dexia BE46 7775 9906 8036
BIC : GKCCBEBB

PETEKINDEREN LOPEN
MEE IN WOMAN 5K
Sinds enkele jaren is de ‘girls
run’ in de maand maart het
startschot van onze run4water
campagne. Finado financiert de
deelname van meisjes uit de
peterschappen om deel te nemen
aan de Women First 5K in Addis
Abeba.

Maatschappelijke zetel V.Z.W. Finado
E. De Jonghestraat 179 2880 Bornem
Identificatienummer 232999
Ondernemingsnummer 465 159 936
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LAPTOPS VOOR
STUDENTEN
De ploeg die dit jaar deel nam

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.

onderwijsinstelling
ontpopt…
met grootse plannen voor de
toekomst. Toch ontbreekt het de
school nog aan voldoende
lesmateriaal,
handboeken.
Seyoum en Yoseph trokken dan
ook naar Wonji met een schat aan
handboeken.

De
stratenloop
waaraan
uitsluitend meisjes en vrouwen
deel nemen staat in het teken van
sensibilisering
rond
vrouwenrechten, de particiaptie
van
vrouwen
in
de
maatschappij… De tienduizend
deelnemersshirts waren reeds een
week voor de run uitverkocht.

Tot groot ongeduld van de onze
studenten … en van onze
sponsors in België duurde het een
tijdje om alle laptops ter plaatse
te krijgen bij onze studenten.
Maar intussen zijn ze met de
nodige software (in Ethiopië
geïnstalleerd) … en in gebruik!

BOEKEN EN
SCHOOLMATERIAAL VOOR
EMANUEL SCHOOL WONJI
De Emanuel school in Wonji
Shoa is door de aanleg van de
snelweg naar Adama (en verder)
nu op een fractie van de tijd van
de vorige jaren te bereiken. Met
de uitbreiding van de school met
een vijfde leerjaar… tot het
volledige curriculum van het
lagere onderwijs heeft de school
zich
tot
een
volwaardige

PAKJES EN BRIEVEN VOOR
PETEKINDEREN
Je kan alle brieven/pakjes voor
petekinderen
in
Ethiopië
versturen naar De Sutter –
Donklaan 185 te 9290 Berlare.
Gelieve de pakjes te beperken tot
maximuum 1 kg – De naam en
het
peterschapnummer
te
vermelden !

AKTIVITEITEN BELGIË

Patrick ontvangt cheque Bond Moyson O.Vl.

Patrick Beelaert mocht de cheque
ontvangen uit de handen van het
bestuur van Bond Moyson OostVlaanderen.

We are specialized in:

Tailored
made
tours
for
individuals,
families
and
groups.

Historical and cultural tours

Trekking tours

Adventure tours to the Danakil
depression
And all kinds of Bike Tours
Tsegaab Getachew Adane
cell: +251911432407 +251912077746
www.sunny.land.ethiopia.tours
sletabita@gmail.com
info@sunnylandethiopiatours.com

Katleen Vermeire trok op haar
beurt richting St. Janscollege in
St.Amandsberg om de leerlingen
te vertellen over het leven in
Ethiopië en het werk van Finado
Ethiopië. Ook zij kwam met een
duizelingwekkende cheque naar
huis.

publiek
vulde
twee
bioscoopzalen… Greta ontving
de cheque symbolisch in één zaal,
Martine in de andere.

In Zele naar twee scholen. Steven
Schepens ontving in naam van
Finado een cheque n.a.v. de
vastenaktie in het Piux X college.

George Van Damme ontving de
cheque van de Kouterschool in
Zele

NIEUWE BOEKEN

Sponsortocht St. Janscollege

Met
het
bedrag
worden
schoolbanken aangekocht voor de
school in Enchene/Debre Sina.
Ook
Zonta
Dendermonde
nodigde de Finado Ethiopië uit
voor de ontvangst van een cheque
in ciné Albert in St. Gillis. Het

We moesten even zoeken hoe we
dit boek in handen kregen. Een
heel verzorgde uitgave van
Ondernemers voor Ondernemers.
Jan Flamend, Bart Ramakers,
Karel
Claes,
Bestemming
Ethiopië – een documentaire.
Uitgeverij De Cavalerie 2015.
ISBN 978 90 77129 40 1 Ondernemers voor Ondernemers.

AGENDA
16 SEPTEMBER = QUIZ
De vierde editie van de Finado
Quiz wil jij niet missen! Finado
Ethiopië
organiseert
in
samenwerking met Chirojongens
St.-Jan Berchmans Berlare hun
vierde Algemene kennisquiz in
CC Stroming te Berlare.

Het wordt de 8ste editie run4water
waarbij we ook dit jaar meer dan
100 kinderen de kans zullen
geven om deel te nemen aan dit
grootse zowel
sociale als
sportieve evenement.

Meer info volgt na de zomer op
www.run4water.be
ETHIOPISCH KERSTFEEST
Ook voor de 15de editie van het
Ethiopisch Kerstfeest (Timkatfeest) is reeds een datum geprikt:
14 januari 2017. Het is een
jubileumeditie… dus steken we
nu al de koppen bijeen

Door de terreurdreiging werd de
voorstelling van volgende boek in
Gent afgelast. Niet in het
Nederlands, maar een boek over
Haile Selassie I verschijnt niet
alle dagen!

Max.4 pers/ploeg. € 20,00 op
rekening BE46 7775 9906 8036.
Inschrijven : 0498 936 106 of
mail: patrick.beelaert@finado.org

Asfa-Wossen Asserate, King of
Kings, The Triumph and Tragedy
of Emperor Haile Selassie I of
Ethiopia, Haus Publishing Ltd,
London, 2015
ISBN 978-1910376-14-0

COLLECTIEF
DECORUM
SPEELT GETTO
Dit jaar verhuist Collectief
Decorum naar de grote zaal van
CC Stroming met het stuk Getto.
Op 21 en 22 oktober 2016. De
opbrengst gaat o.a. naar de
projecten van Finado in Ethiopië
RUN4WATER 2016

HEET VAN DE NAALD
Eind mei kregen we uit Yeka
Woleya bericht dat de werken
voor de bouw van nieuwe
klaslokalen begonnen zijn… men
is begonnen met de funderingen
te graven en het materiaal is ter
plaatse!

We lopen dit jaar met minstens 7
gesponsorde Vlamingen voor het
goede doel. Een vader nodigde
zijn drie schoonzoons uit om
Ethiopië te bezoeken en er een
deelname aan de run aan te
koppelen…

De werken in Yeka Woleya-school

Waar gingen uw giften naartoe in 2015?
Onze opdracht bij Finado Ethiopië is tweevoudig: zoveel mogelijk middelen verzamelen en daarmee zoveel
mogelijk realiseren in Ethiopië. En het moet gezegd: we zijn daar in 2015 dankzij u alweer met glans in
geslaagd! Hieronder geven we u een kort overzicht van wat er met uw talrijke giften gerealiseerd kon worden.
In totaal stuurden we 167.000 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, en door een
aantal sensibiliseringsacties zoals het jaarlijks Ethiopisch Kerstfeest en de Finado Quiz. Van het totale bedrag
werd ongeveer 52% besteed aan projecten, en 48% aan peterschappen.
Het grootste project van vorig jaar was de verdere vernieuwing en uitbreiding van de Maru Chobote school in
Inchini, een school waarin we al 3 jaar investeren. Na drinkbaar water, sanitair voor de meisjes, schoolbanken
en elektriciteit bouwden we ook nog een nieuw klassenblok met 4 nieuwe klassen. Hierdoor is het aantal
leerlingen per klas gezakt van 100 naar 75.
Naast de Maru Chobote school steunden we nog verschillende andere scholen:
 Fiche Bewa Elementary School
 Addis Ababa Ethiopian Andinet School
 Mehure Gedame Art School
 Yeka School
Een ander belangrijk project van 2015 was het waterproject in Debre Sina. Dankzij Run4Water konden we met
Finado een flinke bijdrage leveren aan dit grote project waarbij een gemeenschap van 10.000 inwoners toegang
kreeg tot drinkbaar water.
Ook het weeshuis van Zewditu en het Ambo-project van Annie en Emy genieten onze blijvende steun.
De tweede belangrijke pijler van de werking van Finado zijn de peterschappen. Dankzij de tientallen
sponsorouders ontvingen in 2015 maar liefst 305 gezinnen een financiële tegemoetkoming die hen in staat moet
stellen om via het lenigen van de basisnoden voldoende draagkracht te creëren om de kinderen naar school te
laten gaan. In de loop van 2015 werden een aantal sponsorprogramma’s beëindigd, meestal omdat de kinderen
volwassen en zelfredzaam zijn. Tegelijk werden een aantal nieuwe sponsoringen opgestart, waardoor het totaal
aantal sponsorkinderen vrijwel stabiel bleef.

We kunnen het niet genoeg herhalen, dit alles allemaal dankzij U. Door uw niet aflatende steun, sympathie en
inspanning groot of klein kunnen we met z’n allen grootse dingen realiseren. Duizenden kinderen hoeven
intussen niet meer naar school te gaan in mensonwaardige omstandigheden, honderden gezinnen kunnen nu hun
kinderen onderwijs laten genieten terwijl dat vroeger niet het geval was, duizenden mensen hebben nu toegang
tot drinkbaar water.
Bij deze dus nogmaals een welgemeende DANK U voor uw niet aflatende steun!

