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TEHUIS VAN ZEWDITU MESHESHA VERHUIST
NAAR SPLINTERNIEUWE COMPOUND
Niemand had dit verwacht. Na de brand die de slaapplaats van de meisjes in het tehuis van Zewditu Mesesha in de
as legde kwam er veel media-aandacht voor het getroffen tehuis. De eerste minister maakte zijn opwachting. Nu, pas
enkele maanden later, kreeg Zewditu een nieuw perceel toegewezen en zal een Ethiopische bouwonderneming een
nieuw complex bouwen voor de kinderen en hun opvoeders. Daarvoor is een budget vrijgemaakt van maar liefst 20
miljoen Ethiopische Birr. En het gaat snel… want begin maart werd in aanwezigheid van de Ethiopische First Lady
reeds een plechtigheid georganiseerd waarbij de eerste steen gelegd werd. Seyoum werd als afgevaardigde van
Finado uitgenodigd als eregast. Finado is momenteel de oudste partner waar Zewditu mee samenwerkt… en Finado
zal zich ook inzetten om fondsen te werven voor de inrichting van het ‘nieuwe’ tehuis. Na de brand was Finado ook
de eerste organisatie die een bedrag overmaakte voor de noodopvang van de meisjes.

Eerste steenlegging

INRICHTING TEHUIS ZEWDITU IN ADDIS
Wij hebben jouw steun nodig voor de
inrichting van de slaapplaatsen voor de
jongens en meisjes
Stort nu op BE46 7775 9906 8036 met
mededeling “Gift Zewditu” Voor giften van
€ 40,00 of meer ontvangt u in 2020 een
fiscaal attest.

Seyoum,
landverantwoordelijke
van
Finado
geïnterviewd voor het nieuws bij de plechtigheid.

wordt

V.Z.W. Finado is bijna twintig jaar betrokken bij het
reilen en zeilen bij Zewditu. Elk jaar neemt een groep
jongens en meisjes uit het tehuis deel aan de Great
Ethiopian Run onder de vlag van Run4water, een
initiatief om geld in te zamelen voor de
water/sanitatieprojecten van Finado in Ethiopië.

Deelnemers uit het tehuis van Zewditu november 2018

Sinds 2002 nam Finado ook een aantal jongens en
meisjes uit het tehuis in peterschap.

ZEWDITU, EEN TEHUIS DAT
GEEN THUIS VOND
In 2007 wordt de afbraak van het oude tehuis
onomkeerbaar. De werken voor de grote ringweg rond
Addis komen dichterbij. Er wordt tijdelijk een andere
locatie gevonden… maar de groep keert in 2009 terug
naar het oude tehuis dat intussen gedeeltelijk is
afgebroken. Het is schrijnend… de kinderen zitten
opeengepakt in één grote ruimte. Net voor de
volledige afbraak vindt Zewditu een onderkomen in
Kotebe. Het blijft behelpen want men heeft geen
eigendomstitel voor de grond. Er worden
geïmproviseerde slaapplaatsen gemaakt voor de
kinderen en containers doen dienst als opslagplaats en
bureel.

De kinderen in de oude compound. Hun begeleider Tefetere staat
vooraan rechts

Het aantal petekinderen groeit gestaag. Finado zorgt
dat alle matrassen vernieuwd worden, zorgt voor kledij
en schoenen… en jaarlijks groeit ook de groep van
kinderen uit het tehuis die deelnemen aan de Great
Ethiopian Run… Voor twee getalenteerde lopers koopt
Finado een professionele uitrusting.

De afbraak van Zewditu is een feit. Hier komt de snelweg

De kinderen in Kotebe met de nieuwe beheerder : Mulugeta

Men blijft hopen op een eigendomsakte zodat men
een definitief en veilig gebouw kan optrekken. En dan
is er de brand die het meisjesverblijf in de as legt (zie
vorige nieuwsbrief). Het gebeuren is groot nieuws in

Ethiopië. Finado stort onmiddellijk 50000 Birr om de
eerste nood te leningen. De eerste minister brengt een
bezoek aan Zewditu… en er volgen beloftes dat de
overheid ook een inspanning zal leveren.

De premier op bezoek bij Zewditu

Begin maart krijgen we dan het nieuws dat het tehuis
een stuk grond krijgt toegewezen en dat men wacht op
de licentie voor de bouw van een nieuw tehuis. Dat is
intussen reeds voorgesteld… en de eerste steen reeds
gelegd. Men wil er snel werk van maken.

Bestuurders en een aantal kinderen bij de voorstelling van het
project.

WOMAN 5K GEEFT OOK HET
STARTSCHOT VOOR EDITIE
2019 RUN4WATER !

FINADO BLIJFT PARTNER
VAN ZEWDITU MESHESHA
Finado werd uitgenodigd op de eerste steenlegging
van de nieuwe compound. Het is de partner die nu het
langst met het weeshuis samenwerkt om de situatie
van de kinderen te verbeteren. De gebouwen worden
wel aangeleverd door een Ethiopisch bouwbedrijf…
het blijft een lege doos waarbij men rekent op o.a.
Finado om te zorgen dat de kinderen een behoorlijk
bed… krijgen.
Een aantal meisjes verzamelden zich aan het Finado
kantoor voor de start. Het initiatief van de Great
Ethiopian Run om in maart telkens een stratenloop
voor vrouwen en meisjes te organiseren wil daarmee
sensibiliseren rond gendergelijkheid!

Seyoum met Zewditu tijdens de eerste steenlegging.

GREAT ETHIOPIAN RUN 2019

RUN4WATER
Zondag 17 november 2019
100 Finadokinderen, Seyoum, Misrak, Filip en Greta nemen
deel aan een fantastische stratenloop door Addis Abeba.
We lopen 10 km en laten ons hiervoor massaal sponsoren
voor een water/sanitatieproject.
Voel je kriebels om ook mee te lopen, neem dan contact op
met farenjo@hotmail.be voor meer info.
Tijdens ons verblijf organiseren we een Finado drie-daagse
met bezoek aan het project waarvoor we lopen, een
schoolproject ... Voor deelnemende meters en peters maken
we ook een bezoek aan hun petekind mogelijk.
Seyoum, Misrak, Filip, Greta en 100 petekinderen

INFO : farenjo@hotmail.be

www.run4water.be

www.finado.be 0473 370 366

Sinds 2009 (met uitzondering van 2016) nam elk jaar
in november een Belgische Finado-delegatie samen
met een honderdtal petekinderen deel aan de Great
Ethipian Run om zo geld in te zamelen voor projecten
gerelateerd aan zuiver drinkwater of behoorlijk
sanitair. Ook de Women 5K in maart is een Finadotraditie geworden. Elk jaar lopen onder leiding van
Misrak een twintigtal metekinderen mee in de
stratenloop.

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

BE46 7775 9906 8036

Maatschappelijke zetel V.Z.W. Finado : Eghied De
Jonghestraat 179 2880 Bornem
Ident.nr. 232999
Ondernem.nr 465 159 936

Dit werd nog eens extra in de verf gezet op een
persvoorstelling met Haile Gerbeselassie waarop ook
Finado was uitgenodigd.

WERKGROEP ETHIOPIË
Greta Van Boven, bestuurder, voorzitter werkgr.
Filip De Sutter, bestuurder, secretaris werkgroep
Guido Callaerts, afgevaardigd bestuurder V.Z.W.
Marina Van Huffel, voorzitter V.Z.W. FINADO
Patrick Beelaert, lid alg.verg.
Martine Van Boven, Steven Schepens, Hilde Van
Damme, Jan Imbrechts, Rikki Bruyninckx
TEAM ETHIOPIA
Seyoum Mamo, manager
Misrak, country representative
Registered and licensed by the agency as a
Foreign Charity in accordance with the Charities
and Societies Proclamation N° 621/2009.
Certificate 3363.

Seyoum tijdens de persvoorstelling

Verleden jaar namen Steven en Hilde en hele ploeg
Belgische sympathisanten op sleeptouw om deel te
nemen aan de Great Run. Iedereen liet zich sponsoren
door familie en vrienden. Daarmee kon een project
voor sanitair in de school van Enchene-Debre Sina
gefinancierd worden.
In november 2019 trekken alvast Filip en Greta voor
een 10de Run4water editie naar Addis Abeba. Ze
bezoeken er de lopende projecten en hopen natuurlijk
ook veel nieuws mee te brengen over de
petekinderen.
Heb je interesse om met ons mee te lopen en enkele
Finado projecten te bezoeken, neem dan vrijblijvend
contact op met farenjo@hotmail.be
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DRINGENDE HESTELLING
AAN HUIS HAWI

WIM CLAEYS IN OUDE
SCHRIJNWERKERIJ
Op 22 juni 2019 om 20.00 treedt Wim Claeys (Yzer,
Zwartzak en auteur van ‘Mijn papa was bij de SS’)
op in de oude schrijnwerkerij – E.Hertecantlaan 90
te 9290 Berlare met ‘Zwanezang van Karel Waeri’
t.v.v. waterproject Debre Sina. Het aantal plaatsen
is beperkt dus snel inschrijven is de boodschap.

Het huisje van Hawi is bijna onbewoonbaar nadat de fundering
gedeeltelijk werd weggespoeld.

Met een bedrag van 50.000 Eth. Birr hoopt Finado de
fundering aan de achterzijde van de woning die langs
een beek ligt opnieuw op te bouwen in steen. Ook de
woning zelf heeft een opknapbeurt nodig. Hawi is één
van de tientallen petekinderen voor wie Finado het
laatste jaar extra steun voor de woning / medische
zorgen / extra schoolgeld heeft overgemaakt

Er is een gelegenheidscafé voor – en na – het
optreden. Kaarten € 17,00 (1 drankje inbegrepen)
Mail : farenjo@hotmail.be

FINADO QUIZ OP 13/9/19
Voor de 7de editie van de Finado Quiz kan je nu al
inschrijven : patrick.beelaert@finado.org
Betaling van € 20,00 inschrijving kan op rekening
Finado BE46 7775 9906 8036 met vermelding
ploegnaam (ploeg=4 personen) en telefoonnr. van
de teamverantwoordelijke.

IK WENS DE NIEUWSBRIEF
NIET MEER TE ONTVANGEN
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen
of krijgt u deze liever digitaal via mail…
Stuur
dan
een
e-mailtje
naar
jan.imbrechts@finado.org met vermelding van de
adresgegevens zoals ze op de omslag van de
nieuwsbrief voorkomen.

Het bedrag werd half maart overgemaakt

up. Toen ze haar ontslag aankondigde hebben we de
boot nog een tijdje afgehouden. Guido, een ‘ouwe rot’
in het vak neemt ‘de boekhouding’ van de werkgroep
Ethiopië bij het vele werk dat hij al verricht voor de
VZW. Ook zijn echtgenote Marina Van Huffel,
voorzitster van VZW Finado komt de Ethiopië-ploeg
versterken.

Een opmerkelijke activiteit t.v.v. het getroffen
weeshuis ‘Zewditu’. Sponsorouder én tangolerares
Saskia Van Belleghem en haar echtgenoot schoten
onmiddellijk na de berichtgeving van de brand in het
weeshuis in gang om in Danshuis De Ingang een
benefietavond te organiseren. Op 2 februari was er
een filmvertoning met inleiding. Men kon ook
deelnemen aan verschillende tango-initiaties. Dj
Johan zorgde voor de mooie en afwisselende muziek
in het tangosalon. Op 2 maart was er een lezing met
beeld -en luisterfragmenten over Argentijnse Tango.
De opbrengst van deze activiteiten was integraal voor
het weeshuis. Dank voor het mooie initiatief.

Abba Eyassus en Katleen

Guido

In Ethiopië is Yoseph aan een nieuw hoofdstuk in zijn
leven begonnen. Het Ethiopische luik van de
boekhouding wordt toevertrouwd aan een extern
kantoor. Om de ploeg Seyoum-Misrak in Ethiopië te
versterken wordt een sociaal werker aangeworven.
Dank aan Katleen en Yoseph voor de vele jaren inzet
en welkom aan Guido en Marina !

EMANUEL SCHOOL
SHOA

NIEUWE GEZICHTEN
FINADO ETHIOPIE

BIJ

Katleen Vermeire verlaat Finado Ethiopië na
jarenlange intense inzet … Guido Callaerts neemt haar
taak over. De boekhouding van een vzw als Finado is
een hele klus. We waren dan ook blij toen Katleen vele
jaren geleden onze kerngroep kwam versterken. Als
econome van opleiding had ze heel wat in haar mars
waar wij geen kaas van gegeten hadden. Jarenlang
maakte ze deel uit van de raad van bestuur van Finado
en voor Guido Callaerts, afgevaardigd bestuurder van
VZW Finado, was ze een uitgelezen partner en back-

WONJI

In november 2018 bezochten Steven en Hilde de
school in Wonji Shoa. Er werden toen 2 klassen
plechtig geopend. Ze kregen ook een rondleiding in de
kleuterklassen en daar vroegen de mensen van de
school om verdere afwerking, plafonds enz. Ook werd
het sanitaire blok geopend omdat er een Belgische
delegatie op bezoek kwam. Maar ook daar was nog
verder afwerking nodig. Ondertussen is het sanitaire
blok helemaal klaar en werden er nieuwe plafonds
gelegd in de kleuterklasjes.

Het enthousiasme van de directeur en de leerkrachten
in deze school blijft aanstekelijk werken. Ze blijven hun
school uitbreiden en verbeteren en Finado wil daarin
een trouwe partner blijven.

UITGAVEN ETHIOPIË
Bekijken we de uitgaven in Ethiopië over de laatste 12
werkjaren (2007 tot en met 2018 dan valt vooral de
snelle groei op van 2007 tot 2012 en de stabiliteit
daarna)
De spreiding van de uitgaven gedurende de laatste
twaalf jaar evolueerde snel.

SPREIDING BELANGRIJKSTE
UITGAVEN ETHIOPIË
200 000,00

De peterschappen die we momenteel onder onze
hoede hebben willen we verder begeleiden naar een
beter leven. Dat is altijd al zo geweest - alleen door de
ontwikkeling van het land en de enorme stijging van
de levensduurte de laatste jaren - vallen de armsten
nog meer uit de boot. De ‘huisjes’ waar ze wonen
worden afgebroken voor woon-, werk- en
winkelprojecten en de mensen moeten elders
‘onderdak’ zoeken. De huishuren zijn al lang niet meer
te betalen door onze gezinnen en dus proberen we
met meerdere sponsors in één gezin de mensen toch
een beetje op de rails te houden. Dit vraagt heel wat
werk van onze mensen ter plaatse : zoeken naar
‘betaalbare’ woningen, de gezinnen helpen om de weg
te zoeken in de administratie, in de medische wereld,
scholen voor de kinderen…het begeleiden van deze
groep mensen is een immense opdracht. We proberen
dan ook de groep niet al te veel uit te breiden maar te
werken met de gezinnen die er zijn. Wel zijn we altijd
op zoek naar mensen die, éénmalig of permanent,
onze projecten willen ondersteunen.
Er zijn schoolprojecten waarvan de lezers
driemaandelijks feedback krijgen via de nieuwsbrief alsook onze water- en sanitatieprojecten. En zeg nu
eerlijk: onderwijs en drinkbaar water, is dat niet een
recht van elke mens op aarde? Met deze projecten
hebben we over al de jaren met Finado Ethiopië al
duizenden kinderen en volwassenen kunnen helpen.
Onderwijs, de sleutel voor de toekomst, de manier om
uit de armoede te geraken. Drinkbaar water, propere
toiletten, wij vinden het allemaal doodnormaal maar
voor veel mensen in Ethiopië is het nog onbereikbaar
en daar proberen we iets aan te doen. Daarom doen
we meer dan ooit een oproep om meter of peter te
worden van één van onze projecten. Het blijft zó nodig
en neem het van ons aan, bij elke nieuwsbrief kunnen
jullie voelen dat jullie een steentje hebben bijgedragen
voor een hele groep mensen; hartverwarmend toch in
onze koude wereld!
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Blauw onderaan : Evolutie uitgaven peterschappen
Oranje : Evolutie uitgaven in schoolprojecten
Grijs : Water en sanitair
Geel : Diverse kleine projecten
Donkerblauw bovenaan : Empowerment partners
Wat we uit de grafiek kunnen afleiden is dat er
ongeveer evenveel geld gaat naar de peterschappen
als naar de projecten.

