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In deze nieuwsbrief aandacht voor de gebeurtenissen in Ethiopië en de werking van Finado in België. Een
uitgebreid verslag van het controlebezoek dat Jan, Rikki, Greta en Filip in november brachten aan de
peterschappen, projecten en de deelname aan de Great Ethiopian Run in Addis Abeba t.v.v. het waterproject
in Enchene Debre Sina. Maar eerst staan we stil bij de bijzondere onderscheiding die de Ethiopische premier
mocht in ontvangst nemen.

FINADO MOET ZIJN WERKING AANPASSEN IN
EEN LAND IN TRANSITIE
PREMIER ABIY AHMED ONTVANGT
DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE

tussen
de
verschillende
religieuze
gemeenschappen niettegenstaande deze een
lange traditie van tolerantie en wederzijds begrip
hebben.

BEZOEK AAN PROJECTEN EN
PETERSCHAPPEN
DAG 1. WONJI SHOA EMANUEL SCHOOL

Eerste minister Abiy Ahmed.

Sinds het aantreden van Abiy Ahmed als eerste
minister is in Ethiopië het democratiseringsproces
in een stroomversnelling gekomen. Maar
bovenaan zijn palmares staat nog steeds het
beëindigen van de oorlog met aartsvijand Eritrea.
Het nobelprijscomité was ook duidelijk… het is niet
alleen een onderscheiding maar ook een
aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te
gaan.
Ethiopië werd de voorbije maanden getroffen
door vlagen van etnisch geweld. Gevreesd wordt
dat dit zich ook zal verleggen naar conflicten

Seyoum is zenuwachtig omdat onze Ethiopian
Airlines nachtvlucht met een kleine vertraging
landt in Bole… Na enkele minuten hebben we ons
visum, geld gewisseld en pikken we onze bagage
van de band. We rijden naar het guesthouse waar
ook Lediya op ons wacht. Na een klein ontbijt
vertrekken we zo snel mogelijk richting Wonji
Shoa. “Een Ethiopisch half uurtje” is een dikke
twee uur… waarvan inderdaad een half uurtje luxe
asfaltweg… maar eerst proberen de stad uit te
komen en dan een dik uur stoffigere zandwegen.
We worden duidelijk verwacht in de Emanuel
school. Voor Jan en Rikki is dit het eerste bezoek
aan de school dus krijgen ze een rondleiding
waarin de historiek van onze samenwerking door
de directeur dik in de verf gezet wordt : het nieuwe
sanitair, de vele klassen in steen, verhoogd
gebouwd, zodat het wassende water van de
Awash de klassen niet kan instromen. Heel wat
enthousiaste leerlingen lopen met ons mee. Toen
we hier onze samenwerking begonnen om een
klas te bouwen voor een vijfde leerjaar konden we

nooit vermoeden dat dit een school zou worden
met meer dan 900 leerlingen.

Hoogtepunt is een ontmoeting met een 25 tal
moeders van het oudercomité van de school. Ze
spreken niet enkel hun dankbaarheid uit maar
vertellen ook over de problemen die er nu nog zijn
in deze school. Sinds de sluiting van de
suikerfabriek zijn veel families verarmd… en zijn er
kinderen op school die zelfs geen lunchbox mee
brengen. Na overleg vragen we of het mogelijk is
om ons wat meer info te bezorgen en te kijken of
we hier samen met de moeders van het
oudercomité geen oplossing voor vinden. Kunnen
we in België sponsors vinden voor warme
maaltijden?

Voor Jan en Rikki was het een eerste bezoek aan Wonji Shoa.

We overhandigen een volgende schijf voor de
bouw van de nieuwe klassen, waarna de nodige
documenten ondertekend en afgestempeld
worden.

In november laatstleden bezocht Gebeyaw N. uit
Leuven de school samen met Seyoum. Op dat
ogenblik moest men nog beginnen met het
optrekken van de muren… het is ongelofelijk om
het verschil te zien tussen de foto’s van Gebeyaw
en de vordering van de werken vandaag.

Een moeder neemt het woord in Wonji. Ze is niet alleen blij met de
geboekte vooruitgang maar legt ook uit wat de problemen voor
veel van de kinderen zijn in deze arme gemeenschap.

September 2019, de fundering van het gebouw is klaar

De school maakt iedereen in ons reisgezelschap
blij. We worden uitgenodigd om injera te eten met
een aantal leerkrachten en de directie van de
school. Het is een gelegenheid om informeel
samen te zitten. We wuiven de leerlingen uit en
keren terug naar Addis.

November 2019, klaar om de betonnen bovenring te gieten

Enthousiaste leerlingen willen mee op de foto voor het nieuwe
klasgebouw.

We willen nu eerst naar het kantoor om ook
Misrak te ontmoeten die net terug is uit
bevallingverlof. Ze heeft een dochtertje Eliana…
We zijn blij met het opgefriste kantoor. Lediya
heeft het grondig onder handen genomen en een
nieuwe verflaag gegeven.

Nu is het ook tijd voor onze eerst vergadering… We
maken afspraken voor morgen en de rest van de
week.

DAG 2. ENCHENE DEBRE SINA

hier vooral uitkijken naar de galada’s, een
inheemse grasetende apensoort. En we worden
uitgebreid beloond. Honderden galada’s trekken
in grote groepen over de weg en poseren graag
voor de camera. De mannetjes zijn zeer
indrukwekkend.

Als we bij het laatste stuk komen schrikken we
toch elke keer hoe slecht de weg naar het dorp wel
is.

Afspraak om 6u30 aan Yeka Guest House voor een
lange rit naar Debre Sina. We zijn met 6 mensen
van Finado, Captain Shifferaw, de bezieler van het
waterproject in zijn geboortedorp en 2 chauffeurs.
En jullie geloven het of niet maar klokslag 6u30
rijden we de poort van Yeka Guest house uit met
twee terreinwagens want zonder hen komen we
niet op de plaats waar we moeten zijn. We zijn
vertrokken voor ‘a long day’.
Iets meer dan twee uur later stoppen we op onze
‘gewone’ plaats in Debre Birhan om te ontbijten.
We strekken de benen, eten een toast met omelet
en drinken een koffie… klaar om het tweede deel
van de reis aan te vatten.
Voor we aankomen volgt de weg het oude traject
dat werd aangelegd tijdens de Italiaanse bezetting
waaronder een aantal spectaculaire tunnels. Het is

We doen 40 minuten over de laatste 9 km. Van
onze chauffeurs wordt uiterste concentratie
gevraagd. Het landschap wordt steeds ruwer en is
van een adembenemende schoonheid. De
beloning is groot. Een warm onthaal door
zingende schoolkinderen doet al het hobbelen en
schokken vergeten.

Het mooie van dit project is dat de
dorpsgemeenschap en de overheid steeds
meegewerkt hebben om de projecten te
realiseren, zowel financieel als met mankracht. Dit
maakt ons, mensen van Finado, heel gelukkig. Het
zijn hele mooie klaslokalen, “rooms with a
beautifull view”.

We krijgen een rondleiding langs alle projecten die
in het laatste jaar afgewerkt zijn. Dit begint bij 4
mooie klaslokalen die feestelijk geopend worden
en voorzien zijn van een mooie steen waar Finado
als enige sponsor met zijn naam op vermeld staat.

De nieuwe klassen

Onthulling van de gedenkplaat aan de nieuwe klassen

We zijn onder de indruk van de ruime, lichte
klassen, hier kunnen toekomstige ingenieurs,
piloten en dokters de basis leggen van hun
toekomst. Dan nemen ze ons mee voor de opening
van een sanitair blok met toiletten voor jongens en
meisjes… een zegen voor een school.

Naast de toiletten werden in de voorbije jaren
door Finado – in het project om het dorp en de
school van drinkbaar water te voorzien - kraantjes
om de handen te wassen geplaatst evenals een
buffer van 20.000 liter water mocht het
pompsysteem falen.

En last but not least de ruimte onder de tankers
speciaal ingericht voor de meisjes tijdens de
menstruatieperiode. De soepelheid waarmee
Captain Shifferaw erover praat maakt mij
emotioneel, wetende dat dit ook in België nog een
onderwerp is in de taboesfeer. We omhelzen hem
dan ook intens voor het betoog dat hij hierover
doet. Dankzij deze douche- en omkleedruimte
kunnen de meisjes de hele maand naar school
komen… hierdoor steken ze ondertussen met kop
en schouder uit boven de jongens met hun
resultaten. We voelen ons intens gelukkig.

waterleidingen en tapplaatsen. Hier hebben we
ook de gelegenheid om de mensen van de Woreda
(overheid) te ontmoeten en de voortzetting van
het project voor watervoorziening te bespreken.

Daarna volgt de traditionele maaltijd met injerra,
bier en arakki.

Captain Shifferaw ontvangt voor zijn inzet een diploma. Hij
onderhandelt tussen de locale gemeenschap, de overheid en
Finado. Als jongeman verliet hij de gemeenschap voor een carriere
in het leger… Nu zet hij zich in voor zijn geboortedorp.

We laten op deze plaats ook een foto achter van
een vriend van Rikki en Jan die veel te vroeg
overleden is en we denken dat het mooie plaats is
om hem te herinneren.

We worden meegenomen naar de plaats onder de
bomen waar we willen of niet moeten luisteren
naar een heleboel speeches. Het is natuurlijk ook
de gelegenheid om onze bezorgdheid te uiten over
de duurzaamheid van het project, het respect voor
de gebouwen, het onderhoud van de

We testen de nieuwe toiletten, wassen onze
handen, zingen nog één keer van Aramsamsam,
aramsamsam, koelie koelie koelie ramsamsam…
vooral om de emoties een beetje te kanaliseren
maar ook omdat zingen mensen samen brengt.

Met pijn in het hart en tranen in de ogen nemen
we afscheid van een fantastische gemeenschap
waar we met Finado, de dorpsgemeenschap en de
overheid heel wat verwezenlijkt hebben, samen
kan je veel !

stuwende krachten in deze instelling. Rahel die het
centrum startte heeft zelf een autistische zoon.

Onderweg stoppen we aan de plaats van waaruit
het ‘veilig drinkwaterproject’ de komende
maanden wordt uitgebreid naar een andere
boerengemeenschap.

Het centrum ontvangt geen steun van de
overheid. Men is volledig afhankelijk van giften.
Deze komen zowel van bedrijven, buitenlandse
organisaties, kerkgenootschappen en privé
personen.

Voor dit project lopen we komende zondag mee in
de Great Ethiopian Run. De financiering van de
nodige voorbereidingen kon gebeuren dankzij de
Provincie Oost-Vlaanderen.

We vatten de terugreis aan en weten dat we meer
dan vijf uur de tijd hebben om één en ander een
beetje te laten bezinken… samen onderweg zijn
werkt helend.

DAG 3. NEHEMIA AUTISM CENTRE – DAG
VAN DE DYNASTIE

Heel bijzonder is dat de kinderen hier niet alleen
onderwijs en begeleiding krijgen, maar dat ook de
ouders begeleid worden in de opvoeding van hun
kind met autisme.. Men probeert ook ‘awareness’
te scheppen bij het algemene publiek omtrent
autisme.

Na het bezoek van Jan aan deze school voor
kinderen met autisme werd gestart met de
financiële ondersteuning van dit centrum. Nu
hebben we ook nog een tweetal private giften
mee. Zodra we de poort binnen komen kijken we
verrast rond naar de kindvriendelijke omgeving.
Vrijwel elk kind heeft een individuele begeleider.
Hier werken vaste krachten en vrijwilligers samen.
De begeleiding gebeurt door een psycholoog. Hij
deed hier zeven jaar geleden zijn stage… Hij heeft
zijn hart hier verloren en is nu één van de

Rahel, de psycholoog en Jan in gesprek over verdere ondersteuning
van dit prachtige project.

hij hier fulltime aan de slag. Voor Lediya is het een
eerste kennismaking met ‘kriek lambic’ en
chocolademousse.

Finado team met de Belgische ambassadeur in Ethiopië

DAG 4. HUISBEZOEKEN PETERSCHAPPEN
We verdelen het lijstje van ‘dringend te bezoeken’
peterschappen tussen Jan, Rikki, Seyoum en Filip,
Greta, Lediya.
Er verblijven in Nehemia 60 kinderen. Er zijn
slechts twee gespecialiseerde scholen voor heel
Addis Abeba. We kopen 50 armbandjes van de
school die we in België verder verkopen. Ook de
opbrengst hiervan gaat naar het project.

Tijdens de plechtigheid ter gelegenheid van de Dag
van de Dynastie op de Belgische ambassade
krijgen we kort de tijd om ons project voor te
stellen aan de ambassadeur. Hier komen we
verschillende Belgische families tegen aan wie we
onze eerste acht armbandjes van Nehemia
verkopen.
Het blijft een bijzondere belevenis om voor enkele
uren terug op Belgisch grondgebied te zijn. Voor
Seyoum is het bekend terrein want tot 2006 was

Wijzelf (Filip, Greta en Lediya) gaan eerst
aankopen doen op de Shola markt : olie, rijst en
teff. Die nemen we mee om achter te laten in de
allerarmste gezinnen. Het is een bijzonder
kleurrijke en levendige markt vlak bij het
guesthouse. We zouden hier graag meer tijd
doorbrengen maar de plicht roept.

Lediya keurt de teff op de Shola markt.

Onze adressen liggen allemaal in de wijk Yeka, vlak
tegen de bergen aan die de stad omgeven. De
Toyota Corola van Kiroe, onze chauffeur, moet tot
het uiterste gaan. Lediya heeft de gezinnen van
onze komst verwittigd zodat ook alle kinderen
thuis zijn. Door de jaren heen dachten we al wat
gehard te zijn… maar we schrikken van de
schrijnende armoede die we hier ontmoeten. Een

prachtige mama met haar dochtertje in een lemen
huisje waar enkel een bed staat… maar we zijn
helemaal van de kaart wanneer we het huisje
bezoeken van een gezin van vier in één kamertje…
De huishuur voor dit krot is zo hoog dat het gezin
de huur al drie maand niet meer kan betalen. De
mama legt ons letterlijk met handen en voeten uit
wat haar problemen zijn. We nemen dit mee naar
de vergadering om zo snel mogelijk een oplossing
te vinden.

Men is volop alles aan het verhuizen… een deel
van de kinderen is daarvoor in de nieuwe
compound op Entoto. De kinderen die wel
aanwezig zijn worden één voor één bij mevrouw
Zewditu geroepen en kunnen we kort spreken.
We maken ook een ommetje om Asnakesh te
bezoeken. Finado zorgde er voor dat ze een
opleiding als kapper kon volgen en hielp haar bij
de installatie van haar kapsalon. We willen eens
zien hoe het nu met haar gaat. Voor de mensen
die haar in het verleden gesponsord hebben
nogmaals dankjewel. Ze heeft er nog nooit zo
stralend uitgezien.

We worden opgewacht door de petekinderen ..

We sluiten af met een bezoek aan de oude
compound van het tehuis van Zewditu Meshesha.

Mevrouw Zewditu omgeven door een aantal van ‘haar kinderen’.
De verhuis is nu in volle gang.

Greta laat haar haar vlechten en ze mag ook de
schaar zetten in Filips’ haar.

Het doet deugd om haar zo bezig te zien. En we maken
snel plaats wanneer een volgende klant binnen komt.

Jan en Rikki gaan met Seyoum richting Piazza,
Asko, Kadjane, Kazanches en Bole. Ook de
kinderen die zij bezoeken behoren tot de armste
in onze peterschappen en de bezoeken hebben tot
doel om een beeld te krijgen van de manier we de
families beter kunnen helpen.
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Seyoum en Lediya lichten de problemen – en oplossingen – toe

Met 11 september ontvingen de families nog eens
250 Birr extra ter gelegenheid van nieuwjaar.

Natuurlijk is er ook veel goed nieuws te melden in
de peterschappen.

Na het het maken van de groepsfoto komen onze
‘Zewditu’-deelnemers pas aan…

Mekdelawit was het tweede kind dat door Finado
in de peterschappen werd opgenomen. In
september studeerde ze af als ingenieur
elektriciteit. Proficiat Mekdelawit… en bedankt
aan de 10 papa’s die haar in die periode financieel
hebben geadopteerd.

Vandaar vertrekken we met busjes en auto’s
richting Meskel square waar de Run begint. Als we
aankomen is er een massa volk… we staan in de
straten rond het vertrekpunt. Klokslag 9u begint
de massa te bewegen, aangezien er van joggen of
lopen geen sprake is wringen we ons door de
massa tot aan het podium waar we van vrij dichtbij
Haile Gebre Selassie begroeten. Hij is de grote
bezieler van de run.

Mekdelawit vindt je ook terug in het logo van V.Z.W. Finado (derde
van links)

We weten niet hoeveel deelnemers er zijn maar
het zijn er heel veel. We verliezen in het begin wel
wat tijd omdat de grote massa zich moeilijk
voortbeweegt. Het is pas aan kilometerpaal 2 dat
er wat ruimte komt om normaal te stappen/lopen.

DAG 5. GREAT ETHIOPIAN RUN
Wat een dag…sport, petekinderen, samen aan
tafel, veel emoties…
Om kwart voor zes loopt onze wekker af, het is de
dag van de Great Ethiopian Run…om 6u30
ontbijten en om 7u naar de bureau van Finado.

We vinden Jan terug die we aan de start waren
kwijtgespeeld. Aan elke kilometerpaal is er een
optreden of een waterfontein om alle deelnemers
aan te moedigen. Bij kilometer vijf, halfweg, is er

een waterbedeling en raken we Jan terug kwijt…
Filip en ik proberen wat van de verloren tijd van de
start in te halen, we stappen goed door en de
kilometers smelten als sneeuw voor de zon. We
willen onze sponsors niet ontgoochelen. Rikki jogt
in haar ééntje de hele run met dezelfde gedachte
in het achterhoofd, ‘ ik ben mijn sponsors dit
verschuldigd’. Het is een aangenaam parcour, niet
teveel omhoog, wel wat vals plat maar we missen
hierdoor de gekleurde slang van mensen die we
vorige edities met grotere hoogteverschillen wel
op foto konden vastleggen. We genieten van de
volle 10 kilometer. Moe maar gelukkig behalen we
allemaal onze medaille en zoals altijd is de weg
omhoog naar de plaats van afspraak er teveel aan.
Na wat verwarring over waar we met de
Finadokinderen (120) hebben afgesproken rijden
we naar Ras Amba waar we ons traditionele lunch
hebben met alle kinderen en jongeren die hebben
deelgenomen. Ze zingen het Ethiopisch volkslied
en schuiven dan rustig aan aan het rijkelijke buffet.

Nadat iedereen voldaan naar huis is teruggekeerd
bezoeken we met de staf van Finado de nieuwe
gebouwen van Zewditu…die zijn nog veel mooier
dan de foto’s die we hiervan hadden gekregen van
onze medewerkers.

Het tehuis van mevrouw Zewditu heeft een ware
odyssee achter de rug. Drie keer verhuisde
Zewditu met alle kinderen onder haar hoede… en
nooit leek ze een definitief en geschikt
onderkomen te vinden. Daarin kwam verandering
na een zware brand die de slaapplaats van de
meisjes in de vlammen deed opgaan. Het
gebeuren trok de aandacht van de Ethiopische
pers en de Ethiopische First Lady…

Samen genieten we van het eten en het samenzijn.
Een aantal kinderen die zich bijzonder
onderscheiden hebben op school worden in de
bloemetjes gezet.

Seyoum ® bij de opening van het nieuwe weeshuis met enkele
prominenten.

De First Lady wist de nodige fondsen bijeen te
brengen om een modern en aangepast tehuis te
bouwen waar de kinderen in een veilige en
geborgen omgeving kunnen opgroeien. Als één

van de oudste partners van het tehuis werd ook
Finado – vertegenwoordigd door Seyoum –
uitgenodigd om de plechtigheid in aanwezigheid
van de First Lady en de burgemeester van Addis
Abeba mee te maken.
Op vraag van het tehuis zorgde Finado dat de
kinderen nieuwe kledij en schoenen kregen. Een
twintigtal kinderen uit het tehuis liep samen met
andere Finado petekinderen mee in de Great Run
vandaag.
Jan en Rikki vertrekken deze avond vanop Bole
richting Brussel… na nog een frisse pint in een
‘Biergarten’.

DAG 6. JAMMO - KANTOORWERK
Iedereen is bekaf na de heftige dagen die we
achter de rug hebben. We profiteren er van om
onze nieuwe medewerkster Lediya beter te leren
kennen. Samen met haar bezoeken we onze eigen
familie die enkele jaren geleden verhuisde van
Arat Kilo naar één van de vele ‘condo-wijken’ aan
de rand van de stad.
In de namiddag pluizen we met haar de lijsten met
petekinderen uit op het Finado kantoor. We
controleren of alles ook klopt met de lijsten in
België. Intussen typt Filip de eerste verslagen van
onze bezoeken aan de kinderen thuis.

Op het kantoor ontmoeten we de mama van
Diana. In 2011 gingen we dagelijks bij haar langs
om haar brandwonden te verzorgen en Diana te
tonen hoe ze dit verder moest doen na ons
vertrek. Verleden jaar was de mama ernstig ziek.
Men vreesde zelf voor haar leven. Na haar
genezing heeft ze besloten om opnieuw naar
school te gaan via avondonderwijs. Ze toont ons
fier haar studentenkaart. Seyoum vindt het een
erezaak om haar op te volgen en te steunen.
We gaan ook langs bij Paulus (die helaas niet thuis
is want hij verblijft om te herstellen van psychische
ongemakken op het platteland.) en Salamawit. We
krijgen wel een duidelijk beeld van de
samenstelling van het gezin.
In Ethiopian Andinet maken we kennis met een
twintigtal kansarme leerlingen voor wie het
inschrijvingsgeld, het schooluniform enz. betaald
wordt door Collectief Decourm Berlare. Sinds 2008
steunt dit amateur toneelgezelschap een
vijfentwintigtal kinderen in deze school.

Lediya en Greta in het Finado-kantoor in de wijk Yeka

DAG 7. PETERSCHAPPEN, ANDINET EN
MICROKREDIETEN
We beginnen onze dag met een bezoek aan
Mekdes. Ze is thuis omdat ze ziek is. De oom en
de tante zorgen niet enkel voor Mekdes maar ook
voor haar vader die mentale problemen heeft.
Voor het arme gezin hebben we rijst, teff en olie
meegebracht.

Bij Seyoum thuis worden we eventjes in de watten
gelegd met lekkere injera, een glaasje wijn… dat
kunnen we wel smaken want de huisbezoeken zijn
emotioneel zwaar.
We gaan langs in een door Canadezen opgezet
project, gespecialiseerd in microkredieten. We

maken een afspraak om morgen opnieuw langs te
komen om verder te bespreken of dit ook kansen
zou bieden voor een aantal van onze
peterschapfamilies.

gerenoveerd. De leerlingen zijn tijdelijk elders
ondergebracht en keren pas terug wanneer de
hele compound weer in orde is
Intussen valt de duisternis in en rest ons nog om
samen met Seyoum en Lediya ons programma
voor morgen te bespreken.

DAG 8. MICROKREDIETEN EN ROTARY
We worden vandaag opgewacht door drie dames
die ons haarfijn gaan uitleggen wat de
mogelijkheden zijn om voor enkele van onze
mama’s een kans aan te bieden om een klein
bedrijfje op te zetten. Alles wordt genoteerd. De
organisatie helpt zowel bij het screenen, opleiden,
opvolgen enz… van de (vooral) vrouwen die in
aanmerking komen voor een dergelijke lening.

Ons laatste huisbezoek brengt ons bij Maqda
(Makeda) waar we ontvangen worden met een
traditionele koffieceremonie in het piepkleine
huisje.

We gaan ook langs in ‘Babyland school’. Hier
hebben we jarenlang een pleidooi gehouden voor
het behoud van het historische hoofdgebouw. Nu
heeft een Ethiopsiche prinses dit opgepikt en er
voor gezorgd dat het prachtige gebouw wordt

Op vraag van een Belgische Rotaryclub uit OostVlaanderen hebben we de voorbije week getracht
om contacten te leggen met Rotary Addis. We
konden enkel denken aan Bethelem Bekele, die we
sinds jaar en dag vertrouwen om al onze
verplaatsingen in Ethiopië te regelen. En dat was
een goed idee. Ze heeft geregeld dat we tegen de
middag zijn uitgenodigd in de oudste Rotaryclub
van Afrika die elke woensdag vergadert in het
Hilton Hotel.

Filip licht de werking van Finado in Ethiopie toe.

Vlnr. Voormalig Ethiopisch ambassadeur, Filip en Bethelem

Eén van de clubleden kent Finado beter dan we
denken. Hij was verschillende keren op ons
Kerstfeest in Berlare toen hij in functie was als
Ethiopische ambassadeur in België.
Seyoum wil ons nu ook meenemen naar de Gibbi,
de zetel van de Ethiopische regering met veel
historische gebouwen. Tot een kleine maand
geleden volstrekt verboden gebied… nu het Unity
Park waar men de paleizen van Menelik, Haile
Selassie, de voormalige gevangenis van de Derg
enz… kan bezoeken. Om het geheel voor iedereen
aantrekkelijk te maken is er ook een zoo, een
themapark rond de verschillende regio’s…

Vooraanstaande slachtoffers van De Derg.

Het huis van het ‘ei’

Het doel van ons bezoek is vooral om een aantal
vragen te filmen voor de Finado-quiz van 2020.
In de ‘banketzaal’ van keizer Menelik

Iedereen wordt heel erg stil wanneer we de
voormalige Derg-gevangenis bezoeken die zich in
de crypte onder de troonzaal van Haile Selassie
bevindt. Hier wordt de val van de voormalige
keizer, de opgang van Mengistu Haile Mariam als
leider van de Derg, de rode terreur en de moord
op duizenden politieke tegenstanders in beeld
gebracht.
Foto’s van slachtoffers, getuigenissen langs de
muren van de crypte.

Seyoum stelt één van de vragen….

Het regent pijpenstelen. We moeten ook nog naar
Selassie (de kathedraal) want ook hier willen we
nog een tweetal vragen opnemen. Er is tijd te kort
want we moeten nog snel onze bagage maken
voor we vertrekken naar Bole. We zijn gelukkig.
Het waren vruchtbare dagen met Jan, Rikki,
Seyoum, Lediya en Misrak. Familie en werk in
België lonken. We vertrekken met een tevreden
gevoelen en ‘heel wat werk’ richting Bole Airport.

WERKING IN BELGIË
Om de projecten te financieren organiseerde
Finado in België op 1 september een lezing van de
befaamde kunstenaar Koenraad Tinel en advocaat
Simon Gronowski. Ze brachten een verhaal over
hun bijzondere vriendschap : een nazi-kind en een
ondergedoken Joods kind, die elkaar leren kennen
en intens bevriend worden. Dat alles overgoten
met prachtige Cellomuziek door Bruxello.

Het eerste succesvolle initiatief in het kader van de
Warmste Week was een new Wave 4 Life in TC
Chiwawa. Het geld is bestemd voor het
waterproject van Finado in Enchene Debre Sina.
Dank aan de inrichters !

Simon en Koenraad.

Op 13 september was er de 7de Finado Quiz in CC
Stroming. Dit jaar met een record aantal
deelnemende ploegen…. Bakske vol ! Filip Joos liet
zich vervangen door onze nieuwe quizmaster
Patrick Beelaert.

Collectief Decorum strikte dit jaar Cantate Domino
voor drie opvoeringen van ‘De Vlucht van de
Nachtegaal’ in CC Stroming. Het prestigieuze Scola
Cantorum Aalst Cantate Domino werd nog
versterkt door Extate Domino en meisjes en
jongens van het collectief o.l.v. Inge Moens.
Het toneelgezelschap Collectief Decorum
sponsort intussen reeds 11 jaar een 25-tal
kinderen in de Ethiopian Andinet School in Addis
Abeba.

Daarna concentreerden we al onze aandacht zich
op Run4water. Jan, Rikki, Filip en Greta namen met
meer dan 100 petekinderen en de Ethiopische
Finado medewerkers deel aan de Great Ethiopian
Run.
We mochten niet alleen sponsoring ontvangen via
de run4water website. We danken alle schenkers
die een bedrag overmaakten op rekening
BE4677759906806 met vermelding Run4water.
Een gift kan nog steeds !

Kan het echt ?
Je bent straatarm en er wordt aan de verwrongen metalen plaat (ook deur genoemd) geklopt.
‘Of je vanaf vandaag het dubbele aan huur wil betalen of opkrassen ?’, zo gaat het er op dit moment aan
toe met de huiseigenaars in Ethiopië. Of je herstelt de gaten in het dak en je huishuur slaat pardoes op,…
we hebben het hier over schamele huisjes, de naam soms niet waardig,… we zagen het met onze eigen
ogen, proberen ons in te beelden dat we zo moeten leven,…
We hoorden de verhalen zo vaak tijdens ons werkbezoek in november….en we luisterden bedremmeld
en machteloos.
De som is vlug gemaakt : maandsalaris = huur (gemiddeld beiden 60 Euro ).
Eventjes de bijdrage van de Finado-peters en -meters onder de dekens vandaan halen om eten te kopen,
schoolgeld betalen, medicatie …
We namen hier en daar een tweede kind in een gezin op in het programma om aan de hoogste noden te
kunnen voldoen.
We zaten ‘ s avonds bij elkaar en vroegen ons af of we bij onze sponsors de vraag zouden durven stellen
de bijdrage wat te verhogen.
Van 25 naar 40, neen 35, of 30 Euro per maand ?
Vele mensen storten al jaren trouw 22 of 25 Euro.
Neen, we doen de oproep vrijblijvend !
Maar 30 Euro zou al enorm veel oplossen wetende dat elke euro goed terecht komt. Zie je het zitten om
de stap te zetten pas dan snel je bestendige opdracht aan bij de bank. We doen allen samen ons best om
het voor de armsten een beetje leefbaar te houden. Dank om het te overwegen !

