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V.U. Filip De Sutter

KINDEREN EEN PERSPECTIEF BIEDEN OP DE
TOEKOMST BLIJFT DE BELANGRIJKSTE
UITDAGING VOOR FINADO, OOK IN 2019!
Sinds 2006 kwam de nadruk in de werking van
Finado steeds meer te liggen op duurzame
projecten waarvan zoveel mogelijk kinderen
kunnen genieten: de bouw van klassen, sanitaire
voorzieningen, drinkbaar water enz. Toch blijven
peterschappen een wezenlijk deel uitmaken van
de dagelijkse werking van Finado… ook in Ethiopië.
Voor de Ethiopische medewerkers vraagt het
ontvangen van de families op kantoor, de
uitbetalingen aan de peterschappen, het
verzamelen van feedback en ondersteunen van
families met bijzondere noden – medisch, school,
huisvesting – een intense inzet. We delen in deze
nieuwsbrief dan ook eerst ‘goed nieuws’ uit de
peterschappen!

ASNAKESH GAAT AAN DE
SLAG ALS ZELFSTANDIGE
We leerden Asnakesh kennen als een klein
schuchter meisje. Ze groeide op in een
sloppenwijk rond de Drievuldigheidskathedraal in
Addis Abeba. Alleen op de wereld ving Finado haar
tijdelijk op in het Tesfa Home waarna Asnakesh in
2006 opnieuw op straat stond. Dankzij een heel
betrokken peterschap konden we haar blijven
ondersteunen… Toen ze haar droom vertelde om
kapster te worden werd gezocht naar een
passende opleiding… die ze met glans doorliep!
Samen met Seyoum en Misrak ging Asnakesh op
stap om een geschikte locatie voor haar kapsalon
te zoeken en materiaal aan te schaffen.

Net als de meter van Asnakesh is de Werkgroep
Ethiopië fier op deze lieve en bescheiden
doorzetter!
Finado telt in de rangen van zijn oud- petekinderen
een aantal succesverhalen … maar er zijn ook
jongens en meisjes die het moeilijk blijven
hebben… en voor hen blijft de deur van Finado
altijd open staan en kijken onze medewerkers wat
we voor hen kunnen betekenen.

Een gelukkige Asnakesh in haar kapsalon !

Lediya Hailu in 1999 met een pakje van haar meter en peter uit
België

PETEKIND KEERT TERUG NAAR
FINADO… ALS MEDEWERKSTER !
Lediya was er van in het begin bij… Als kleine
kleuter kwam ze op de vijfde plaats van de
sponsorlijst van Finado terecht, dat is een
eeuwigheid geleden, helemaal bij de opstart van
de Ethiopiëwerking van Finado zo’n 20 jaar
geleden.
Toen Misrak in juni in zwangerschapsverlof ging
moest dringend een interim voor vier maanden
ingevuld worden. We waren dan ook blij dat haar
stoel ingevuld werd door één van onze
‘afgestudeerde petekinderen’.

Lediya op haar eerste werkdag in het kantoor van Finado

Enkele jaren geleden kwam er een einde aan het
peterschap van Lediya toen ze afstudeerde en aan
het werk ging.

EEN PAKJE VOOR JOUW
PETEKIND ?

Juli en augustus zijn zeer drukke dagen voor onze
medewerkers. De petekinderen zijn thuis van
school en dat is een unieke gelegenheid om
huisbezoeken te organiseren en informatie voor
de meters en peters in België te verzamelen. Deze
zomer zal Lediya Seyoum vergezellen op zijn ronde
langs zo veel mogelijk gezinnen. De medewerkers
kunnen de huis-en thuissituatie beter evalueren.

Jan Imbrechts, verantwoordelijke voor de
opvolging van de peterschappen in de
werkgroep Ethiopië reist rond 20 juli richting
Ethiopië voor een controlebezoek. Een pakje
voor jouw petekind kan je sturen naar :
IMBRECHTS, OUDEBAAN 65 3071 ERPS KWERPS
Foto’s, een briefje of een leuke attentie kan Jan
meenemen… beperk afmetingen en gewicht !
Meer info : jan.imbrechts@finado.org

SAMUEL GOSSA STUDEERT AF ALS
KLEUTER

Ze werd opgevangen door een dame die haar een
onderkomen bezorgde in ruil voor het oppassen
en verzorgen van de enige koe.
Een tijdje later brak er brand uit in de omgeving en
kreeg de koe een schrik te pakken, zodat ze moest
afgemaakt worden. De mama werd onmiddellijk
uit deze woning gezet als straf omdat ze zogezegd
schuldig was.
Nu leven ze met 3 in een lemen woning van ca 4 x
4 meter zonder buitenvensters. Het toilet kan niet
gebruikt worden door de kinderen omdat het te
gevaarlijk is, ze zouden er in kunnen vallen. De
huur bedraagt 36 Euro per maand.

Samuel (7) is in sponsoring van in de eerste
kleuterklas. Nu heeft hij de Kindergarten achter de
rug en heeft er zijn diploma behaald. Hij leeft met
zijn mama en een broer. In 2017 zochten we de
familie een eerste keer thuis op om op de hoogte
te zijn van de (schrijnende ) situatie. De mama
werd uit haar vorig armtierig huis gezet omdat ze
de verhoogde huur niet meer kon betalen.

Het is een lieve mama en Samuel is een leuke
jongen die veel lacht. Zijn gezondheid is ok. De
mama zoekt elke dag opnieuw werk, wat dan ook.
Eind juli hopen we hen terug thuis te kunnen
ontmoeten en een zicht te krijgen op de situatie.
Zonder de steun van Finado zouden Samuel en zijn
broer niet naar school kunnen en zou de mama de
huur niet kunnen betalen.

NIEUWE PETERSCHAPPEN
De werkgroep Ethiopië besloot na lange tijd
opnieuw een aantal kinderen te aanvaarden voor
een peterschap. Voorwaarde was dat de kinderen
uit een bijzondere kwetsbare situatie komen en
dat ze voor aanvang van het peterschap bezocht
konden worden door Seyoum. Ook de woreda
Yeka stelde opnieuw een aantal kinderen voor
maar hierover kregen we nog geen nieuws uit
Ethiopië.
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INTUSSEN IN BELGIË
Ook dit jaar wist Georges Van Damme de Zeelse
scholen warm te maken voor Finado Ethopië. Dit
jaar stond het tehus van Zewditu Meshesha in de
aandacht.

WWW.FINADO.BE
WWW.RUN4WATER.BE
Volg ons ook op facebook
Dexia
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Georges met enkele leerlingen

DE ZWANENZANG VAN
KAREL WAERI 22/06/2019
In de Oude Schrijnwerkerij in Berlare trad Wim
Claeys op met het stuk ‘de Zwanenzang van Karel
Waeri’. Wim is een duizendpoot : zanger,
muzikant, verteller, ambassadeur van het Gentse
dialect, schrijver….

De inkomsten van het optreden gaan integraal
naar het project dat Run4water2019 steunt :
drinkbaar
water
brengen
naar
een
boerengemeenschap vanuit Enchene.

Het werd een (k)luchtige avond met veel ambiance
en de aanwezigen konden de kas verder spijzen
door één van de lekkere biertjes te proeven.

run4water
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
project dat drinkbaar water brengt bij een
boerengemeenschap die tot op vandaag geen
toegang heeft tot ‘veilig’ water.
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

Wil je verder op de hoogte blijven over
Run4water, een kijkje nemen wat er de vorige
jaren werd verwezenlijkt …. Bezoek dan zeker
onze website :

WWW.RUN4WATER.BE
Na het verschijnen van de volgende editie van
de nieuwsbrief zal het ook mogelijk zijn onze
deelnemers te sponsoren… want drinkbaar
water is een recht voor iedereen !

WONJI-SHOA EMANUEL SCHOOL

gelukkig man als hij al de realisaties kon
bezichtigen.

In 2018 werden daar reeds 2 klassen geopend
door Hilde en Steven. De klassen waren nog niet
helemaal klaar. Dat is nu wel het geval en Seyum
ging ter plaatse en stuurde ons de foto’s van het
geleverde werk.

De kinderen waren blij en gelukkig met het bezoek
van Seyum. De directeur was dan ook zo vrij om
een nieuw projectvoorstel te bespreken met onze
Finado-medewerker.
Er werd in 2018 financiële ondersteuning
gevraagd voor het vernieuwen van de plafonds in
de kleuterklassen en ook dat is ondertussen
afgewerkt.

Het sanitaire blok, in aanbouw, werd gefinaliseerd.
Wie er al geweest is weet dat het enthousiasme
van de directie, de leerkrachten en de kinderen
groot is. Dat was nu niet anders. Seyum was een

De school wil graag nog 2 klassen bouwen zodat
de kinderen daar vanaf de kleuterklas tot aan het
einde van het middelbaar kunnen schoollopen.
Hoe zalig is dit om daar als organisatie aan mee te
werken, wetende dat de directeur met zijn
voltallig team met een euro meer kan dan iemand
anders. Dat heeft hij in het verleden al meer dan
één keer bewezen. We moesten dan ook niet lang
nadenken als het voorstel bij ons op tafel lag. De
eerste som geld is reeds gestort. Wordt vervolgd !

AFWERKING SCHOOL EN
SANITAIR IN ENCHENE…
MAAR OOK OPSTART NIEUW
WATERPROJECT
Het bouwen van een echt sanitair blok voor de
school van Enchene werd mede gefinancierd met
projectsubsidies van de Provincie OostVlaanderen, Gros Berlare en Run4water 2018. De
laatste bedragen werden overgemaakt naar
Ethiopië zodat het toilettenblok nog voor het eind
van het schooljaar afgewerkt wordt.

Het is dit project dat ook zal gelinkt worden aan
Run4water 2019 !

Foto’s van het graven van sleuven voor de waterleiding in Enchene
Debre Sina enkele jaren geleden

Ook voor de bouw van een nieuw klassenblok
werd het resterende bedrag overgemaakt. In
november volgt een evaluatiebezoek aan Enchene
Debre Sina.

ETHIOPIË BLIJFT IN HET NIEUWS
Ethiopië kreeg de afgelopen weken veel aandacht
in de media. De VRT belichtte uitvoerig de
economische veerkracht en aantrekkelijkheid voor
investeringen, het potentieel van Tef voor de
uitvoer enz.
Het was dan ook echt een shock toen in het
weekend van 23 juni het nieuws kwam van een
bloedige poging tot staatsgreep. Daarbij kwamen
onder andere de staf-chef van het Ethiopische
leger, de bestuurder van de regio Amhara en zijn
adviseur om het leven. De aanslagen gebeurden in
Bahir Dar en Addis Abeba. Het Nederlandse
reisadvies waarschuwt dan ook voor de
mogelijkheid van spanningen en demonstraties.

Aan de provincie en gemeente werden zowel
inhoudelijke als financiële verslagen overgemaakt.
Intussen werd ook een nieuw projectvoorstel
ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen en
GROS Berlare om vanaf de school een nieuwe
waterleiding
te
leggen
naar
een
boerengemeenschap die tot op vandaag
verstoken blijft van drinkbaar water.

Bron : Reisadvies Koninkrijk der Nederlanden

Sinds de Ethiopische premier Abiy Ahmed
verleden jaar aan de macht kwam zijn er in
Ethiopië
in
snel
tempo
hervormingen
doorgevoerd. Het slepende conflict met Eritrea
werd bijgelegd, er kwamen vrouwen op hoge
functies : president en opperrechter…

VOLG FINADO OOK DIGITAAL

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

Premier Abiy Ahmed

Dat de situatie ernstig was getuigde het
verschijnen van de eerste minister in legeruniform
op televisie. Daarbij beklemde hij nog eens dat het
Ethiopische volk geen onderdrukkende of
moordende regering wil.
De coup volgde op een week van ‘internetstilte’
naar aanleiding van de nationale examens waarbij
traditioneel de toegang tot het internet wordt
beperkt. Volgend op de poging tot staatsgreep
werd het internet ook tijdelijk plat gelegd.

FACEBOOK FINADO ETHIOPIË… volg Finado
Ethiopië op de voet.

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

WWW.RUN4WATER.BE
Sponsorloop
waterprojecten in Ethiopië.
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