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HET GONST VAN ACTIVITEIT IN ETHIOPIË
Jan Imbrechts bracht in juli een kort werkbezoek aan Ethiopië. Centraal stonden ontmoetingen met de
petekinderen en hun families. Maar Jan kon er ook de werken bij Zewditu bewonderen… die zitten in een
heuse stroomversnelling. Het reisverslag van Jan vormt dan ook de hoofdmoot van deze nieuwsbrief. Verder
vertelt Meskerem hoe ze haar werk als vrijwilliger bij Zewditu ervaarde. En we kunnen natuurlijk niet voorbij
aan het ‘boomplant-wonder’ van Ethiopië…. Zijn het er 220 miljoen, 350 miljoen… Het waren er in ieder geval
heel veel… en ons Ethiopische Finado-team heeft zijn steentje bijgedragen.

FINADO-TEAM PLANT BOMEN
‘Ethiopië plant 353 miljoen bomen in 12 uur, en
het einddoel is nog miljarden meer’, kopte het
Nieuwsblad op 30 juli… We zijn fier dat we met
Finado ons ‘boompje’ hebben kunnen bijdragen.

Seyoum en Lediya met andere vrijwilligers planten bomen in de
strijd tegen ontbossing, opwarming van de aarde…
Onze medewerkers maakten hun handen vuil !

En hun schoenen !

Gelilla bij het planten
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REISVERSLAG JAN IMBRECHTS
23.07.2019. Na een behoorlijk vertraagde vlucht door
passagiers die niet kwamen opdagen en de chaotische
bagageafhandeling werden we opgepikt door de
hotelshuttle om ons wat te verfrissen. Dat verfrissen
was niet erg noodzakelijk want het was mistig,
onweerachtig en je kon best een pull verdragen terwijl
de hitte in België toesloeg. Het was wat nerveus
afwachten hoe
het zou verlopen, want de
voortdurende internetonderbrekingen maakten ons
wat onzeker of de planning wel goed was
overgekomen.
Omdat het onmogelijk is 300 kinderen en hun families
thuis te bezoeken en we graag een groot aantal
wensten te ontmoeten, hadden we voorgesteld een
deel uit te nodigen in een zaaltje en ze te vergasten op
cake en koffie of frisdrank. Maar Seyoum
ontgoochelde ons helemaal niet. Integendeel ! Alles
was fijn georganiseerd en om 10 u zaten al heel wat
kinderen met hun moeders geduldig te wachten op
hun beurt voor een interview en de foto’s. Seyoum
hield zich vooral bezig met de families.
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Seyoum Mamo, manager
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Lediya liep bedrijvig tussen haar lijsten en de mensen
door en was een uitstekende tolk, dochter Kaat
fotografeerde en leefde zich vlot in met de contacten
en Jan noteerde in sneltempo de recente gegevens
over de kinderen en hun toestand. Bij de meest

dramatische gesprekken overlegden we met Seyum of
we een extra zouden bezorgen.
Via de Finado-kas ontvingen enkele moeders in dit
geval 500 Birr (ca 16 Euro). Dit lijkt niet veel, maar voor
deze mensen is dit een mooi bedrag (bv als
alleenstaande en zieke moeder die niet kan werken).

Er zijn 60 leerlingen en een dertigtal leraars en
vrijwilligers. De instelling krijgt geen subsidies en leeft
van giften. De vraag naar begeleiding is 10 x zo groot
als de school aan kan. Bovendien is de huur opgezegd
door de eigenaar en moeten ze dra op zoek naar een
andere locatie.

’s Avonds konden we tevreden terug blikken op de
rapporten, foto’s, de keurige samenwerking en vooral
de dankbaarheid van de families voor de sponsors van
Finado.

24.07.2019 Daar een aantal families niet kwamen
opdagen door de hevige regenval (ze komen met de
bus of te voet) konden we wat rustiger praten met de
overige 22.
De vaders schitteren door hun afwezigheid, niet alleen
tijdens het bezoek, maar ook in de gezinnen. Daardoor
ontstaan er soms onvoorstelbare toestanden, waarbij
de huur niet meer of amper gedekt wordt door het
inkomen, laat staan zorg voor de kinderen, voeding
enz. Bovendien rijzen de prijzen voor voeding,
toestellen e.d.m. de pan uit. Soms vragen we ons af
hoe ze overleven. Gelukkig is er veel solidariteit in de
families. Vele moeders drukken dan ook hun diepe
dankbaarheid uit voor de steun die ze van de
peetouders krijgen : het maakt een wereld van
verschil.

We waren niet alleen onder de indruk van de kinderen
en het geduld van de begeleiders, maar ook dat aan de
ouders getoond werd hoe ze met de kinderen moeten
omgaan en men helpt zelfs om hen aan werk te
helpen, zodat ze hun kinderen beter kunnen
verzorgen.
Nehemia Autism Center is een door de Ethiopische
regering erkende organisatie voor de opleiding van
kinderen met autisme, de begeleiding van ouders
en het sensibiliseren van de samenleving rond
autisme. Het aantal mensen met autisme in
Ethiopië wordt grofweg geschat op 600.000.
Finado wil dit project een duwtje in de rug geven
met de sponsoring van de aankoop van didactisch
materiaal en hygiënisch materiaal.

Jan en Lediya interviewen de kinderen

Zoals steeds valt het ons op hoe netjes en mooi ze
gekleed zijn. Het is een fier volk. Onze medewerkers
dringen er ook op aan dat ze zich niet arm mogen
voordoen door schamele kleren te dragen en daardoor
medelijden op te wekken. Wat niet wegneemt, dat de
2 koffers met kleren die we meezeulden graag zullen
aanvaard worden.
Vermits er wat tijd overbleef en dochter Kaat thuis is
in het lesgeven en begeleiden van mensen met
autisme, bezochten we nadien een school voor
autistische kinderen in 3 jongere leeftijdsgroepen.

Voel jij je geroepen om dit project mee te steunen?
Een gift met vermelding ‘Nehemia Autism Center’
op rekening BE46 7775 9906 8036 maakt mee het
verschil!

25.07.2019 Ook nu weer schoven er 30 families aan
om hun verhaal te vertellen, zodat de peetouders
beter op de hoogte zouden zijn over het reilen en
zeilen daar.

Ook al heeft Ethiopië geen kust, we hadden bijna
kunnen zeilen. Het water viel met bakken uit de hemel
en in de zaal was het daardoor oorverdovend zodat we
bijna moesten schreeuwen om elkaar te verstaan.
Nummer 002 ! Mekdelawit was er ook; zij studeerde
af als computerdeskundige en zoekt nu werk. Ze
spreekt stil en behoorlijk Engels. Weer een
succesverhaal in de lange geschiedenis van Finado.
Zoals Elias die kwam vertellen dat hij als scheikundig
ingenieur vast werk had gevonden (er waren 2000
kandidaten voor deze job …)
Door de vele regens zouden de straatjes en steegjes
quasi ontoegankelijk zijn, zodat we onze geplande
huisbezoeken moesten opschorten tot morgen.

26.07.2019 De regen zijgt neer maar nu moeten we
erdoor. De klimmende straatjes en stegen zijn
kletsnat, de rotsachtige toegangen glibberig. Ik geniet
van de charmante medewerkster Lediya die me
spontaan een arm geeft op de moeilijke passages. Het
is dus snakken naar meer van deze keien, trappen en
smalle doorgangen. De ene woning is nog kleiner en
donkerder dan de andere.
Toch wordt er gul koffie of thee geserveerd. Meestal
zijn de kinderen schuchter tijdens de gesprekken,
maar we proberen het luchtig te houden. De mensen
zijn steeds erg dankbaar voor de steun van Finado. Het
is als een geschenk uit de hemel. Nergens
ondervonden we dat de bijdragen van onze sponsors
overbodig waren, integendeel broodnodig. En overal
dwaalt het spook van de werkloosheid : het is zo
moeilijk een job te vinden…en dan nog is een
wisselend maandloon niet veel hoger dan gemiddeld
60 Euro. Soms verhogen de eigenaars zonder meer de
huur en dan blijft er nauwelijks nog iets over.
De huisbezoeken zijn tijdrovend, maar enerzijds weet
je waarvoor je het doet en anderzijds word je met de
neus op de feiten gedrukt. Wat hebben we het goed
in ons zeurderig Belgenland.

Bij een aantal gezinnen was de armoe zo schrijnend
dat we een tweede kind zullen opnemen in ons
bestand. Wie zich geroepen voelt, meldt zich …
jan.imbrechts@finado.org

Het werd dan hoog tijd om het weeshuis Zewditu te
bezoeken dat eind 2018 geteisterd werd door een
brand.

Op bezoek in de opgekalfaterde oude compound van Zewditu

Koffie tijdens een huisbezoek

Het is wat opgekalefaterd tot de nieuwbouw klaar is.
De ruwbouw is in 6 maanden gerealiseerd, maar
omwille van de labiele politieke toestand van de
laatste weken kan er nog geen datum geplakt worden
op de verhuis.

Na de gesprekken met een 12-tal kinderen werden we
aangemaand om te vertrekken voor het donker werd.
Straten vol putten in het chaotische verkeer zijn dan
geen aanrader.

27.07.2019 We starten tijdig met droog weer. Het
wordt een dag van zware confrontaties en ‘dark
rooms’. We wringen ons door nauwe gangen en over
rotsachtige toegangen. Daarachter schuilen dan
hokjes zonder venster , woningen van 2 meter breed,
stallen lek als een zeef, en vooral uitzichtloze
armoede. De mama’s klussen wat, de grootouders
doen wat ze kunnen, de meeste vaders zijn er niet
meer. En weer die dankbaarheid voor de steun, die
mooie kinderen, allemaal schoolgaand.
We kunnen niet de hele wereld helpen, maar samen
kunnen we toch een aantal mensen helpen die zo van
hun land houden en er ook willen blijven. Stel je voor
dat ze allemaal emigreren . In hun plaats zou ik het
proberen want zelfs al ben je goed op school, is er
geen garantie dat je werk zal vinden. Of moet je de
hele dag TV kijken ? In de laatste woning worden we
vergast op een serieuze onweersbui zodat het steegje
veranderde in een beek.

28.07.2019 Eerst namen we op kantoor de open
vragen en dossiers door, zodat een aantal situaties
duidelijker werden. Vervolgens trokken we naar het
nieuwe gebouw van Zewditu. Dit ligt ver van het
huidige, buiten de stad tussen heuvels en groen. Het
is een indrukwekkend gebouw waaraan zelfs op
zondag wordt gewerkt, want het moet tijdig klaar
komen. Wat een verandering ! Vlak ernaast ligt een
school.

De nieuwbouw bij Zewditu

In de late namiddag nodigde Seyoum ons uit bij hem
thuis voor een typische en lekkere injerramaaltijd met
onze eerste slok wijn van de week. Hij verraste ons ook
met het gezelschap van ons allerliefst petemeisje
Ruth. Dat maakte de dag onvergetelijk.

Jan en Ruth

We wilden nadien de resterende kinderen in Zewditu
nog zien. De weergoden beslisten er anders over. Na
2 uur waden door de grote verkeersassen en tussen
het vastgelopen verkeer, besloten we terug te keren.
Dit was zinloos en zelfs gevaarlijk. Het bruine water
vloeide als een rivier door de hevige onweersbuien.
We pikten dan maar een Ethiopische avond mee met
dans en muziek alvorens de nachtvlucht naar huis te
nemen.
Al bij al ontmoetten we ca 125 families, de overige
worden bezocht tussen nu en november. En Seyum,
wat een hart heeft die voor de families, die maakte
zich al klaar om de dag na ons vertrek met een aantal
petekinderen
deel
te
nemen
aan
de
boomplantingsdag (1 miljoen bomen zei hij, in de pers
stond een veelvoud ).

MESKEREM ALS VRIJWILLIGER AAN
DE SLAG BIJ ZEWDITU MESHESHA
Het weeshuis Zewditu in Addis heeft mijn ogen doen
openen in de twee weken dat ik daar verbleef. Ik
kwam aan ’s morgens 8 juli en verliet Addis Abeba in
de nacht van 20 juli.

Ik leerde Ethiopië en vooral de cultuur kennen op een
heel ander manier dan dat ik voordien had toen ik met
mijn familie daar was. De kinderen overspoelden me
met Amhaarse woorden maar ook met veel liefde en
verschillende spelletjes. Ik was verbaasd over hoe
creatief en geduldig ze hun woorden zochten als ze mij
iets wilden vertellen.

Hiernaast heb ik ook veel gesprekken gehad met
leeftijdsgenoten en ouderen. Ze vertelden mij de
geschiedenis van Ethiopië en lieten mij kennismaken
met de omgeving. Vervolgens heb ik twee ceremonies
mogen meemaken van studenten die afstudeerden.
Dit werd gevierd met eten, muziek en speeches zowel
van de afgestudeerden als van de andere. Voor mij
was het nieuw dat er een ceremonie hiervoor was
maar Seyoum vertelde mij over de vele obstakels die
studenten hebben. Studenten daar hebben
gewoonweg niet de mogelijkheden en ondersteuning
zoals in België waardoor afstuderen een grote opgave
is.

Ook lieten ze mij het typische Ethiopische eten en
drinken proeven en mocht ik een paar keer injera
maken, wat zeer moeilijk bleek. Ik heb met iedereen
wel een praatje gemaakt of samen gelachen of
gedanst, het was dan ook niet gemakkelijk om
afscheid te nemen van iedereen. Ze hebben mij niet
alleen opgenomen maar zorgde er ook voor dat ik deel
uitmaakte van hun grote warme familie die ze
vormen! Het was een onvergetelijke en fijne ervaring!!

VOLG FINADO OOK DIGITAAL !
Pop-up activiteiten zoals het optreden van Wim Claeys,
de lezing van Tinel en Gronowski t.v.v. Finado
Ethiopië… daar hoor je eerst van op onze facebook
pagina !

WWW.FINADO.BE
Artikels, Nieuwsbrieven, uitnodigingen kan je hier
terugvinden… ook nieuws uit Haïti en Vietnam.

AANKOMENDE AKTIVITEITEN
Wie ons op facebook volgt kwam misschien op tijd om
tickets te boeken voor ‘Koenraad Tinel en Simon
Gronowski’… Helaas UITVERKOCHT nog voor het
verschijnen van deze nieuwsbrief. De opbrengst van
deze unieke lezing gaat naar het waterproject in
Enchene Debre Sina.

7 DE FINADO QUIZ

13 SEPTEMBER

Snel inschrijven is de boodschap. Voor alle info zie
achterzijde van de nieuwsbief

RUN4WATER 17 NOVEMBER ADDIS
Meer info : www.run4water.be
farenjo@hotmail.be
FACEBOOK FINADO ETHIOPIË… volg Finado
Ethiopië op de voet.

WWW.RUN4WATER.BE
Sponsorloop
waterprojecten in Ethiopië.

voor

De school in Enchene Debre Sina is in de laatse fase van de
afwerking…. Ook het nieuwe sanitair is afgewerkt. Met run4water
en finado richten we nu op het brengen van drinkbaar water aan
nog meer mensen

