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DRIE NIEUWE WATERPROJECTEN VOORGESTELD
◊

RUN4WATER 2017 – GREAT RUN ADDIS
VEILIG
DRINKWATER : EEN
BASISRECHT VOOR
IEDEREEN
Sinds 2009 financiert Finado
jaarlijks een water en/of
sanitiatieproject in Ethiopië.
Wat
voor
ons
vanzelfsprekend is : veilig
drinkwater -dat steeds ter
beschikking staat - is voor
vele Ethiopische gezinnen
onbereikbaar. Vrouwen en
meisjes op het Ethiopische
platteland leggen dagelijks
kilometers te voet af naar
een bron of aftappunt. Daar
schuiven ze aan om later op
de dag met hun kostbare last
terug te keren naar huis.

Voor de financiering van de waterprojecten wordt niet enkel
een beroep gedaan op de opbrengst van Finado-activiteiten
(Kerstfeest, quiz) , sponsors (Student Kick Off,
verschillende
scholen),
subsidie
(provinciaal
en
gemeentelijk) maar (met uitzondering van 2016) ook van
RUN4WATER.

In vele scholen is het sanitair
amper die naam waardig of
zijn
er
zelfs
geen
afzonderlijke toiletten voor
de meisjes.

Hierbij trekken een aantal Belgische vrijwilligers op eigen
kosten naar Ethiopië om deel te nemen aan de Great
Ethiopian Run. Deze vrijwilligers laten zich in België door
familie, vrienden, bedrijven enz. sponsoren per gelopen
kilometer.

Het gebrekkige sanitair op de
scholen én de belasting om
voor water te zorgen, maakt
dat dat meisjes nog steeds
sneller afhaken op school.

In november 2017 zullen Hubert Baert, Hugo Soens, Peter
Soens, Peter Lewis, Geert Van Moer, Greta Van Boven en
Filip De Sutter de tien kilometer lopen in Addis Abeba. Geen
grote afstand maar wel op meer dan 2300 meter hoogte !

Investeren in voorzieningen
voor drinkbaar water en
toiletten
is
dus
een
investering in het onderwijs
van meisjes.

Finado sponsort ook de deelname van meer dan honderd
petekinderen, zodat ook zij aan dit grootse sociaalsportieve evenement kunnen deelnemen. Na afloop van de
stratenloop worden alle petekinderen uitgenodigd voor een
feestelijke maaltijd. Het is een unieke gelegenheid voor de
Finado-medewerkers om de petekinderen in een
ontspannen sfeer te ontmoeten.

DRINKBAAR WATER
VOOR DE ENCHENE
LAGERE SCHOOL
In de loop van 2015-2016
werden er in het dorp van
Enchene/Debre Sina maar
liefst
13
aftappunten
gerealiseerd samen met een
waterbuffer
voor
20.000
liter. Daartoe moesten er o.a.
7 kilometer leidingen gelegd
worden. Dit alles kon alleen
uitgevoerd worden door een
doeltreffende samenwerking
tussen
het
lokale
watercomité, de overheid en
Finado.

Een leerling van de Enchene lagere school vertolkt de
verzuchtingen van de school.

De
lagere
school
van
Enchene die op het hoogste
punt van het dorp gelegen is
heeft
echter
zelden
voldoende
waterdruk.
Daarom kwam van hen
onlangs de vraag om een
verhoog te bouwen met één
of twee tankers die als
watertoren kunnen dienen
wanneer de druk van de
hoofdleiding het (meestal)
laat afweten.
Er werd contact opgenomen
met de overheid (woreda)
om een kostenraming te
maken. Daarbij werd een
projectvoorstel
uitgewerkt
ten belope van 123.352
Ethiopische Birr.
Er werd een subsidiedossier
ingediend
voor
een
projectsubsidie via GROS
Berlare. Het leeuwendeel van
het nodige bedrag hopen we
echter binnen te halen via
RUN4WATER 2017.
Dit project of één van de
andere steunen kan door
storting op rekening van
VZW Finado :
BE46 7775 9906 8036 met
vermelding ‘run4water’ !

Het watercomité, het dorp, de overheid en Finado in
gesprek.

ONDERHOUD
UITBREIDING
WATERPROEJCT
DEBRE SINA
Met dit project blijven we aan
de
slag
in
de
dorpsgemeenschap waar we
in 2015-2016 zorgden voor
drinkbaar water en in 20172018 ook de lagere school
verzekeren van drinkbaar
water.
Na meer dan een jaar zijn de
‘zwakke plekken’ in het
waterproject
zichtbaar
geworden. Zeker daar waar
de leidingen door de harde
rotsgrond heel dicht bij de
oppervlakte liggen zijn deze
zeer kwetsbaar. (bvb tijdens
het ploegen) Daarom werd in
samenwerking
met
de
waterontwikkelingsmaatschappij van de Amhara
overheid
een
actieplan
ontwikkeld
om
op
die
kwetsbare
plaatsen
de
leidingen te vernieuwen en
de nodige bescherming te
voorzien.
Omwille
van
de
duurzaamheid
van
de
watervoorziening wordt een
grondige upgrade voorzien.
De materiële kost wordt
geraamd op 190.208,- Birr.

Onderweg om water te halen

Boeren leveren de arbeid bij het graven van de sleuven voor
de leidingen (2015 Debre Sina)

Ook dit project zal mede
gefinancierd worden met de
opbrengst van RUN4WATER
2017.
Voor giften voor dit of één
van de andere projecten voor
een bedrag van € 40,00 of
meer ontvangt u begin 2018
een fiscaal attest.
U kan natuurlijk ook één van
de Belgische deelnemers aan
Run4water-Great Ethiopian
Run sponsoren : w
www.run4water.be

Kinderen in Debre Sina

YEKA WOLIYA
TOILETTENBLOK
Het bouwen van een sanitair
blok in de Yeka Woliyaschool
in de rand van Addis ligt al
een klein jaar op tafel. Het
woelige najaar van 2016
heeft de bouwactiviteiten ter
plaatse danig verstoord. De
geplande bouw van vier
klassen
tegen
november
2016 liep vertraging op en
kwam pas klaar deze zomer.
Jan, Rikkie, Selome en
Dennis konden de school in
juli 2017 openen.

De in juni geopende klaslokalen van Yeka Woliya

Nog voor het Ethiopische
Nieuwjaar hebben we echter
de start gegeven voor de
bouw van het nieuwe sanitair
blok voor de school.
Voor de financiering van de
school kon Finado rekenen op
projectsubsidies van o.a. de
Provincie
Oost-Vlaanderen
en
GROS
–
Gemeente
Berlare.

Voorbeeld van een te bouwen sanitair blok (Mehure)
De uitvoering van het project is opgedeeld in drie fases :
- Een eerste fase waarbij het materiaal wordt
aangekocht en de uitvoering gepland wordt.

-

-

De tweede fase is de
levering
van
de
goederen op de site in
Yeka
Woliya
onmiddellijk
gekoppeld
aan
de
uitvoering
van
de
werken.
De derde en laatste
fase is de oplevering
van de bouwwerken en
een campagne rond
hygiëne,
duurzaamheid
en
respect.

Er is gekozen om de opening
van het project niet uit te
stellen tot het Belgische
werkbezoek in november.
Het sanitair blok wordt in
gebruik genomen zodra het
afgewerkt is.
Het zal ook het moment zijn
om te onderzoeken of het op
één
of
andere
manier
mogelijk is om de school van
stromend water te voorzien.
De
aankoop
van
het
materiaal werd onmiddellijk
na ontvangst van de eerste
schijf uitgevoerd. Bij de
ontvangst
van
de
bewijsstukken en foto’s (zie
ook hiernaast) werd de
tweede
schijf (voor de
tweede fase) overgemaakt.

EEN MODEL K.G.
IN CHANCO
In het dorp Chancho van de
Regio Mulona Suluta in
Oromia runt de Ethiopische
NGO ‘AKCCCD’ een model
kleuterschool.
AKCCCD staat voor Arat Kilo
Child Care & Community
Development. De organisatie
heeft haar grenzen verlegd
buiten de wijk Arat Kilo en de
stad Addis Abeba.
De organisatie die zich in de
eerste plaats toelegt op hulp
aan wezen en kwetsbare
kinderen vangt in deze school
maar liefst 260 kleuters op.
Omdat ze dit wil doen op een
verantwoorde
en
kwaliteitsvolle manier in een
veilige schoolomgeving doet
de organisatie ook beroep op
partners om dit waar te
maken.
Het project ontvangt het geld
rechtstreeks
van
V.Z.W.
Finado
in
België.
De
Ethiopische
medewerkers
volgen wel mee het project
op ter plaatse.
In november zullen Filip en
Greta het project bezoeken
en evalueren met het oog op
verdere samenwerking.
De school ontvangt van
Finado 200.000 Ethiopische
Birr bij het begin van het
schooljaar.
AKCCCD financiert zelf het
leeuwenaandeel
van
de
school met de verkoop van
handgemaakte tapijten in
een sociaal project in de wijk
Arat Kilo.
Finado plant ook nog de
ondersteuning
van
een
project in de wijk Yeka.

Seyoum – Jan – Yoseph en Misrak

DE ETHIOPISCHE MEDEWERKRES KORT
VOORGESTELD
Finado Ethiopië heeft 3 vaste , bezoldigde medewerkers in
de hoofdstad Addis Ababa.
De hoofdverantwoordelijke Seyum is er al heel lang en
behartigt vooral het welzijn van de sponsorkinderen en hun
families.
Yoseph houdt zich bezig met de boekhouding van de
projecten, de uitbetalingen aan de kinderen en de
afsluitingen. Zijn studies van project manager (?) werden
door Finado gefinancierd. Hij is tevens diaken.
Misrak verstaat in tegenstelling tot haar mannelijke
collega’s geen Engels, maar heeft het hart op de juiste
plaats tegenover de families die ze goed kent.
Zij beschikken over een klein kantoor, waar de families (2)
maandelijks langs komen om hun bijdragen op te halen.
Vandaar is het tevens een goede uitvalsbasis voor
huisbezoeken vermits de kinderen behalve in het klooster
Mehure (3 uur rijden voor ca 25 kinderen) in de stad
wonen.
Families opzoeken is sneller gedacht dan gedaan daar de
dicht opeengepakte , kleine en armoedige woningen langs
nauwe, klimmende steegjes liggen, vaak verscholen achter
metalen poorten.
Omwille van de tijdrovende (en dure) verplaatsingen
beperken we onze activiteit meer en meer tot de stad. Maar
als zij goede contacten kunnen leggen met mensen die
willen meewerken (cfr waterproject in Debre Sina) blijven
verder afgelegen projecten mogelijk.

5de FINADO QUIZ
TERUGBLIK
Patrick en Martine die vijf
jaar geleden het initiatief
namen voor de eerste Finado
Quiz blijven de drijvende
krachten achter het succes
van de Finado.
Filip Joos zorgde voor een
feilloze
en
geanimeerde
presentatie. Maar liefst 59
ploegen verschenen op het
appel.
Een aantrekkelijke prijzentafel (iedereen prijs + een
plantje of een zakje peren),
de helpende handen van de
Chirojongens met wie Finado
deze quiz nu vijf jaar op een
rij organiseert, een prachtige
zaal en gevarieerde vragen
maken dat de quiz een ruim
publiek weet aan te spreken.

De opbrengst van de quiz
gaat naar werking van
V.Z.W. Finado in Ethiopië, in
het bijzonder naar het
waterproject in Enchene en
de
opvolging
van
peterschappen
in
Addis
Abeba.
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BEN JIJ DE SPONSOR VAN EEN
VAN DE PETEKINDEREN DIE OP
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KLAAR VOOR DE START IN 2015

EEN BRIEFJE OF PAKJE (max. 600 gr.) VOOR JOUW
PETEKIND KAN MEE TIJDENS HET WERKBEZOEK IN
NOVEMBER. VERSTUUR TIJDIG NAAR :
De Sutter – Donklaan 185 – 9290 Berlare

