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BRAND LEGT SLAAPPLAATS MEISJES ZEWDITU IN AS

Een week voor kerstmis brak ’s nachts plots brand uit. Gelukkig bemerkte één van de
bewoners onraad en konden de meisjes tijdig in veiligheid gebracht worden. Voorlopig slapen
ze in een tent. Finado bezorgde 50.000 Birr om de eerste nood te lenigen. Wie de heropbouw
van een slaapverblijf voor de meisjes wil steunen kan dit door overschrijving op de rekening
BE46 7775 9906 8036 van VZW Finado met vermelding ‘Gift Zewditu’.

OPENING KLASLOKAAL EN SANITAIR IN WONJI SHOA

Deze nieuwsbrief vertelt de reis die 12 Finado-sympathisanten maakten doorheen de Riftvallei.
Onderweg bezochten ze samen met Steven en Hilde de Emanuel school in Wonji Shoa waar
een nieuwe klas en (ruwbouw) sanitair plechtig kon geopend worden.

EEN ONVERGETELIJKE REIS DOOR ETHIOPIË
Voor de run4water 2018 editie melden zich maar liefst 12 personen aan om zich samen met
Hilde Van Damme en Steven Schepens te laten sponsoren voor hun deelname aan de Great
Ethiopian Run. De groep plant een rondreis doorheen de Rift Vallei om kennis te maken met
het schitterende land. Onderweg bezoeken ze de Emanuel school in Wonji Shoa waar Finado
mee de laatste hand legt aan nieuwe klassen en een sanitair blok.
Vanuit Addis gaat het daarna richting Debre Sina. In Enchene is de door Finado gerealiseerde
ruwbouw van nieuwe klassen klaar en is men begonnen met de funderingswerken voor nieuwe
toiletten. Op zondag 18 november is het dan zover : de Great Run samen met een honderdtal
petekinderen.
Wanneer de groep vertrekt blijven Steven en Hilde ter plaatse om de school in Welkite, de
Artschool en petekinderen in Mehure te bezoeken en te vergaderen met de Ethiopische
medewerkers. Dit reisverslag is een samengesteld dagboek van de ervaringen van
verschillende deelnemers.

VRIJDAG 9/11

(Hilde)

Na wat voor de meesten nog een werkdag is
komen we op vrijdag 9 november met onze
groep van 14 deelnemers aan Run4Water
samen op de luchthaven van Zaventem.
Voor sommigen is het de eerste keer zo’n
verre reis, anderen reizen voor het eerst
naar Ethiopië maar het is ook een fijn
weerzien met een paar mensen die eerder al
met Finado de reis naar aanleiding van
Run4Water ondernamen. Een heel diverse
groep, maar wetend dat het mensen zijn die
samen getriggerd worden door avontuur en
door de goesting om door eigen acties
verschil te maken voor mensen in onze
projecten, dan kan je er op vertrouwen dat
het snel zal los lopen, en dat blijkt ook zo.
Over die acties: samen verzamelden we
intussen al ruim 10.000 euro voor het
waterproject dat we willen realiseren in
Debre Sina. En de stortingen blijven binnen
komen. Wat zou het fantastisch zijn als we
het volledige bedrag van 16.000 euro rond
krijgen.

De deelnemers voor deze reis zijn: Kathy,
Pauline, Katia, Marc, Herman, Frans,
Jeanique en Kurt, Philippe en Hanneleen,
Leen, Miriam en voor Finado Ethiopië Hilde
Van Damme en Steven Schepens. In dit
reisverslag nemen elk van de reizigers een
dag voor hun rekening.

ZATERDAG 10/11

(Kathy)

Om 7u Ethopische tijd zijn we geland in
Addis. De Ethiopische medewerkers van
Finado stonden ons al op te wachten om de
bagage voor de projecten op te pikken.
Immers, naast onze eigen valies had
iedereen nog een 2de valies mee met kledij,
pampers, enz voor Finado. Onze gids
Yitbaraek leidde ons snel in een busje voor
een bezoek aan het Archeologisch Museum
in het centrum van Addis. Recht naar de
kelder waar we een paar pareltjes van
opgravingen uit The Rift Valley konden
bewonderen waaronder Lucy – ons aller
voorouder. Daarna snel naar de luchthaven
voor onze vlucht naar Arba Minch.

De relatief korte vlucht deed ons hart al
sneller kloppen door de mooie uitzichten die

we hadden op de bergen en rivieren. De
chauffeurs van onze wagens stonden ons op
te wachten voor het transport naar ons
eerste verblijf. Bij aankomst in ons hotel
werden we direct getrakteerd op een
adembenemend uitzicht over de vallei met
een rood en een blauw meer. Maraboes
vliegen over de vallei, apen namen onze
terrassen in bezit en wrattenzwijnen
snuffelden tussen de gastenverblijven.

een gigantische joekel van 6 meter lang, te
bekijken vanop een afstand van 30
centimeter!! Handen in de boot houden is
hier de boodschap! Ook nijlpaarden konden
we zien, weliswaar van ver want ‘dat is een
ander paar mouwen’.

Het tweede deel van de dag brachten we
door in het Nech Sar nationaal park. Met
onze persoonlijke park-ranger wandelden
we door een wondermooie omgeving met
ongeziene, zeldzame bomen. Vooral de
zogenoemde ‘wandelende bomen’ (die je
ook kan zien in de films van Lord of the
Rings) vonden we heel bijzonder. Daarnaast
kregen we ook verschillende soorten apen te
zien. Één daarvan noemden wij de
pluimstaartaap, omwille van zijn lange witte
pluimstaart. Het kon ook wel een panda aap
zijn, want hij was zwart en wit en schattig.
Na een deugddoende wandeling brachten de
chauffeurs ons terug.
Na een heerlijke lunch was het uitrusten,
verfrissen, van het uitzicht genieten of een
wandelingetje maken. Iedereen doodmoe
en gelukkig in slaap gevallen.

ZONDAG 11/11

(Hanneleen)

Vandaag onze eerste échte dag beleefd in
Ethiopië. Na een heerlijke eerste nacht
trokken we met onze wagens richting Lake
Chamo. Met ons allen in een relatief kleine
boot trokken we erop uit, met als
belangrijkste
doel:
krokodillen
en
nijlpaarden spotten! Dit was evenwel niet
het enige dat we tijdens deze boottocht
zagen. Prachtige vogels zoals de Maraboes
en de witte zeearenden trokken al snel onze
aandacht. Ook reigers konden we van ver en
van
dichtbij
bezichtigen.
Toen
we
uiteindelijk bij een eerste krokodil kwamen
sprong de hele boot recht. Het was namelijk

MAANDAG 12/11 (Philippe & Leen)
Om 8u30 vertrokken we voor een lange rit
richting Konso. Na een paar uur rijden
kwamen we op een grote markt die wij
vanop een brug konden zien. Al snel werden
wij omringd door tientallen kinderen die
nieuwsgierig onze witte huid en bij sommige
het witte haar inspecteerden. Na de middag
bezochten we de grote maandagmarkt.
Boeren bieden hun goederen te koop aan
zoals: groenten, fruit, kruiden, textiel,
snijwerk, benodigdheden om te koken etc.
Deze markt is tevens een dierenmarkt
waarbij het vee ter plaatse wordt geslacht
en
te
koop
aangeboden.
Grote
hoeveelheden van verse producten kan men
evenwel niet kopen want het bewaren van
verse levensmiddelen is en blijft op het
platteland een probleem, als gevolg van
gebrekkige elektriciteit.

Daarna vertrokken we naar een afgelegen
authentiek Konso dorp, waar de plaatselijke
gids ons wees op de erkenning door
UNESCO als werelderfgoed. Een eerste
opvallend kenmerk is dat deze dorpen zijn
omgeven door hoge stenen muren, waarvan
de oudste honderden jaren geleden werden
gebouwd. Dit aanvankelijk ter bescherming
van de wilde dieren, vijandige stammen en
brand, op heden vooral om de dorpen te
onderscheiden van de anderen. Onze gids
vertelde dat het getal 9 een zeer belangrijk
getal is voor de Konso-volkeren. Zo krijgen
de dorpsbewoners om de 18 jaar totaal
andere verantwoordelijkheden binnen de
gemeenschap. Een dorpshoofd wordt na zijn
overlijden 9 jaar bewaard alvorens te
worden begraven.

DINSDAG 13/11

(Frans)

Vandaag was het vroeg opstaan geblazen.
Iedereen was om 7u30 paraat en weldra
beklommen we Chencha Hill via een
kronkelige,
stoffige
weg
met
valse
bananenbomen afgezet en bereikten we het
dorpje van het Dorze volk. Net voor het
binnenkomen van het dorpje kwam ons een
dansende, opgewonden menigte tegemoet.
Onze driver maande mij aan uit respect voor
de gebeurtenis geen foto’s te nemen. Het
was de begrafenis van een oude vrouw die
de dag voordien gestorven was en nu in een
voor
ons
ongewone
feeststemming
begraven werd. De deelnemers aan de
begrafenisplechtigheid worden herkend
doordat zij de “riemversiering” nu om hun
hoofd gewonden hebben. De plechtigheid
was uitbundig en toch sereen!
Nadien volgde ons eigenlijk bezoek aan het
Dorze volk. Een plaatselijke gids toonde ons
zijn ouderlijk huis, een ruime houten hut

gebouwd in de vorm van een olifant, daarom
“olifantenhut” genoemd. De oren dienen als
verluchtingsgaten voor het vuur dat binnen
gestookt wordt. De hut omvat een
slaapkamer voor gasten, de slaapkamer
voor de bewoners, een leefruimte – keuken
en een aanpalend dierenruimte, die in de
winter warmte geven aan de bewoners. Een
hut die honderd jaar mee kan gaan en zelfs
verplaatst kan worden, vandaar “mobilhut”
genoemd. Wie wil trouwen moet 3 maanden
apart gaan wonen in een aanpalende hut,
terwijl de ouders een nieuwe hut voor het
jonge koppel bouwen.

Aangenaam en leerrijk was de demonstratie
om Enset – het dagelijks brood van de Dorze
- te maken, vertrekkend uit het hart van de
stam van de valse bananenboom. Uit de fijn
geraspte nerven worden touwen gemaakt.
Het “vlees” wordt drie maanden in de grond
bewaard waarna er brood uit gebakken
wordt. Het gebakken brood werd later met
een lekker glaasje “Chaqé”, de plaatselijke
sterke drank, genuttigd.

Na een heerlijk onderhandelingsrondje
werden 12 sjaals gekocht om een plaatselijk
kinderinitiatief
te
steunen.
De
vriendelijkheid van de dorpelingen is een
sterk kenmerk voor de 7.800 inwoners. De
regering respecteert de verschillende

culturen van zijn volk en geeft hen
voldoende ruimte om binnen het bestaande
wettelijk kader hun eigenheid te behouden.

WOENSDAG 14/11

(Steven)

De natuur heeft zich gisterenavond nog
maar eens zich van haar mooiste kant
laten zien.

grondlaag kraakt onder onze zolen.. In het
meer zien we flamingo’s die zich te goed
doen aan de algen in het meer.
Het was weerom een fijne dag. De laatste
toeristische dag. Vanaf morgen starten de
projectbezoeken. We kijken er naar uit onze
reisgenoten te laten zien hoe we het verschil
maken. Én hoe zij dat verschil mee maken
door hun deelname aan Run4Water.

DONDERDAG 15/11

Lake Awassa met ondergaande zon, mooie
oevers, prachtig berglandschap aan de
overzijde van het meer. Vandaag stoppen
we eerst kort aan de gekende “fish market”
in Awassa. Op de grond zitten jongens de
vis te verwerken (onthoofden, ogen voor de
honden, kop + graten voor de vissoep,
ingewanden voor de maraboes, fileren
gebeurt gelukkig niet meer met de tanden
zoals vroeger. Na de Fish Market gaat het
richting Lake Lagano, waar we ook onze
volgende slaapplaats hebben. Lake Lagano
is het enige meer waar men kan zwemmen.

(Janique)

We bereiken één van de doelen van onze
reis. Hier keek iedereen naar uit: het bezoek
aan de school in Wonji Shoa. Een volledig
welkomstcomité
stond
klaar.
Al
de
kleutertjes begonnen te zingen. Met
opkomende tranen van ontroering achter
een zonnebril of fototoestel weggestoken
luisterden
we.
We
kregen
een
bedankingsspeech van onder andere de
directeur.

Voor mij en Hilde is het niet de eerste keer
in Ethiopië. Wat ons deze keer bijzonder
opvalt is dat we nu ook grote economische
veranderingen zien. De bedrijven die we
zien langs de baan zijn er nu in een veelvoud
t.o.v een paar jaar terug. Chinezen, Indiërs,
Italianen,
Turken,
Nederlanders,
…
Belgische bedrijven zagen we niet. Ze zijn
er zeker ook.
Na de lunch rijden we naar natuurpark Lake
Abiata-Shala. We nemen de obligate lokale
gids mee en gaan wildlife spotten:
struisvogels, gazelles, wartog-zwijnen, en
heel veel vogels. Lake Shala heeft een
diepte van 266M en is daarmee het diepste
meer in Ethiopië, Lake Abiata is - volgens de
lokale jonge gids – maar 2,5m diep en is al
serieus aan het verdampen Beiden zijn
zoutmeren. We rijden tot aan de rand van
lake Abiata en gaan te voet verder. De zoute

En toen mocht Hilde de mooie
lintjes met strik doorknippen
nieuwe klassen te openen die er
steun van Finado gekomen zijn.
om te zien.

roze-witte
om de 2
dankzij de
Heel mooi

Ook dat is weer een stap vooruit! Hier
geraakten we niet zo makkelijk weg.
Kinderen vroegen onze namen. Ze wilden
hun Engels oefenen dat ze op school al vanaf
kleuterleeftijd krijgen.

We kregen een rondleiding in de klasjes
(waar telkens zo’n 40 kinderen in zitten) en
konden de schriftjes van de kinderen
inkijken. De klasjes vragen nog wat verdere
afwerking. De mensen van Finado nemen
de vraag mee naar huis. Vinden we ook hier
weer sponsoring voor? Sommige kleutertjes
waren intussen aan het lunchen. Ze hadden
hun gammelletjes mee met pasta, rijst of
injera.

Daarna gingen we naar de lagere school.
Hier werden we overrompeld door de
kinderen. Dit gaat niemand van ons vlug
vergeten. Hartverwarmend ! We kregen
kusjes, knuffels, high fives, … Hier mocht
Steven het lintje doorknippen van de nieuwe
sanitaire blok voor de meisjes.

Daarna kwam het middelbaar aan de beurt.
Hier was de sfeer meer chill. We stelden
vooral vast dat kinderen overal hetzelfde
zijn. Net zoals onze kinderen lachen ze,
spelen ze, tetteren ze graag. Het enige
verschil is de plaats waar ze geboren zijn.
Maar ze verdienen een even goede
toekomst als onze kinderen in België. En
daar doen Finado en wij het uiteindelijk
voor. Beginnen bij de basis en de kinderen
een zo goed mogelijke opvoeding geven en
zien dat hiervoor aan alle basisvoorwaarden
voldaan is. Na het middelbaar gaan
sommigen naar de universiteit. De foto’s
van de kinderen met de beste resultaten
hingen op.

We sluiten de dag af met een lunch thuis bij
de directeur van de school. Het is voor ons
ook de kans om een eerste keer kennis te
maken met Seyoum, Yoseph en Misrak, de
Ethiopische medewerkers van Finado.
Toen was het tijd om afscheid te nemen en
onze weg naar Addis Abeba verder te
zetten. Daar was het file om binnen te
rijden. En onze dagtaak zat er nog niet op.
Even inchecken en vlug terug weg naar een
weeshuis van Zewditu Meshesha dat Finado
ook steunt. Hier wonen zo’n 40 kinderen
waarvan er de helft petekinderen zijn. Hier
kreeg ik even de moed vol en heb me een
paar minuutjes afgezonderd. Hard om te
horen hoe kinderen aan de poort worden
afgezet omdat hun mama en papa niet meer
voor hen kan zorgen. Of kinderen die geen
familie meer hebben. Schrijnend. Maar na
een tijdje zagen we dat ze gelukkig zijn
daar. Ze worden er heel goed verzorgd en
studeren en hebben nu een kans op een
betere toekomst. Hier wordt echt goed werk

gedaan. Nu zitten ze nog in een tijdelijk
verblijf omdat de overheid nog steeds hun
vergunning voor de bouw van een echt huis
niet heeft gegeven. Hopelijk komt dat vlug
in orde.

VRIJDAG 16/11

(Hilde)

Vandaag staat er een lang rit richting Debre
Sina op het programma. Daar worden we
morgen verwacht om er kennis te maken
met het dorp en de mensen voor wie we met
onze Run4Water geld verzamelen.
We staan vroeg op om eerst nog een paar
bezoeken in Addis te kunnen doen. We
starten de dag in de ‘Holy Trinity Cathedral’,
de
belangrijkste
Ethiopisch-Orthodoxe
kathedraal in Addis. Het is de kerk waar ook
de graftombes van keizer Haile Selassië en
keizerin Menen Asfew een plaats kregen.

We hebben nog een extra zak met
speelgoed, schoolgerief achtergelaten. Ik
hoop uit de grond van mijn hart dat al deze
kinderen een goede toekomst krijgen en
gelukkig mogen blijven of worden. Dit
weeshuis is er gekomen doordat ooit een
vrouw kinderen onder haar hoede heeft
genomen. Ze is nu in de 80 jaar en doet dit
nog steeds. We hebben haar ontmoet. Heel
veel respect voor haar. Gelukkig zijn er nog
zo’n mensen op de wereld, met een enorm
groot hart.

Daarna gaan we richting Entoto, de
geboorteplaats van Addis. Het is op deze
heuvel dat koning Menelik II gestart is met
de uitbouw van Addis als hoofdstad van
Ethiopië. Hij bouwde er ook zijn paleis.
Vergeleken met de Europese paleizen uit
eind 19e eeuw is het paleis er een van
verrassende eenvoud. Daarna brengen we
nog een kort bezoek aan Etnological
Museum om dan richting Debre Birhan te
gaan, onze overnachtingsplaats op weg naar
Debre Sina.

ZATERDAG 17/11

Na een spelletje voetbal moesten we hier
ook weer door want het zou vlug donker
worden en we moesten nog met de wagens
naar het hotel. En dit door een hobbelige
doolhof van steegjes. Moe maar tevreden
zijn we die avond in ons bed gekropen. Een
drukke dag maar eentje die heel veel
voldoening gaf !

(Katia)

Drie jaar geleden was ik reeds met Finado in
Debra Sina. Ik keek er echt naar uit om de
vooruitgang, de kinderen en de school terug
te zien.
We vertrokken ’s morgens met de leuke
verhalen en anekdotes van de afgelopen
nacht in ons hotel : in de ene kamer ontbrak
de douchedeur, bij velen kon het raam niet
dicht,
een
kamer
verder
viel
de
deuromlijsting
naar
beneden,
elektriciteitskabels waren vastgekleefd met

plakband, een bed moest terug in elkaar
gezet worden, nachtlampjes waren ooit
aanwezig, maar nu verdwenen. We mochten
ons vooral niet vasthouden aan de
trapleuning, want die was allesbehalve
veilig. Hilarisch ! Maar…we hadden warm
water en de bedden vielen al bij al nog
mee….
De weg naar Debra Sina was nog
avontuurlijker… De weg was plots weg… een
grote put en een verzakking van de weg…
We konden niet verder rijden.
Iedereen
uitstappen
en
helpen
:
brokstukken, stenen en aarde aanbrengen.
Onze chauffeurs geraakten langzaam maar
zeker vooruit op zelf aangelegde weg. Al
hotsend en botsend reden we verder, want
een weg kon je het niet noemen. Het was
een gratis ritje in een pretpark.

De kinderen waren heel verlegen en niet
opdringerig,
ze
keken
ons
met
nieuwsgierige ogen aan. Ik keek rond en zag
dat het goed was. Wat een vooruitgang met
3 jaar geleden…Twee grote watertankers
met aftapkraantjes.
Drie jaar geleden moesten de meisjes nog
vele kilometers afleggen, om een kruik
water te halen. Wat een verschil voor die
meisjes. Nu kunnen ze eindelijk ook naar
school. De fundering voor de sanitaire blok
is er al. Met de sponsoring van de Run kan
die nu afgewerkt worden. De ruwbouw van
de school staat er al. Deze klassen zijn voor
de oudere kinderen, vermits ze nu geen
water meer moeten halen.

Hoe dichter we de school naderden, hoe
meer blije en dankbare gezichten die ons
toezwaaiden. Het was zaterdag en dus geen
school. Doch stonden veel kinderen ons op
te wachten in de Enchene school.

We werden hartelijk ontvangen, de kinderen
zongen luidop, het dorpshoofd kwam naar
ons toe om zijn dankbaarheid te uiten,
ouders en nog meer kinderen kwamen van
alle kanten toegestroomd.

Na de rondleiding zaten we in een kring met
de kinderen, het dorpshoofd, leraars en ook
de gouverneur met zijn afgevaardigden
waren aanwezig. We zaten op nieuwe en
stevige schoolbanken, ook aangekocht door
Finado. Drie jaar geleden zaten we op
schamele bankjes en de kinderen op de
grond. Ook in de klassen zaten toen nog
vele kinderen op de grond.

Een schoolkind vertelde ons, in hun eigen
taal, hoe dankbaar ze zijn met de
vooruitgang, dankzij Finado. Gelukkig
kregen we nadien de vertaling. Ook de
Gouverneur van de gemeenschap kwam aan

het woord. Hilde en Steven gaven ook een
speech, met de nadruk dat het belangrijk is
dat alle kinderen goed hun best moeten
doen op school. Het belang van goed
studeren voor hun toekomst.
Daarna
kregen
we
een
uitgebreid
middagmaal aangeboden. Vele manden met
injera, verschillende soorten stoofpotjes,
gekookte eieren en rauw vlees. Eten
moesten we, een belangrijk teken van
dankbaarheid bij de bevolking. Maar…eerst
handen wassen aan de nieuwe kraantjes
…Het rauw vlees lieten we aan ons voorbij
gaan, … dat zou niet goed komen…

Met meer dan 40.000 deelnemers was het
niet evident om te lopen, toch als je, zoals
ons, niet helemaal vooraan startte. Het was
niet eenvoudig om bij elkaar te blijven… en
wanneer we elkaar uit het oog verloren
troffen we elkaar op één van de vele danstussen-stops. Eén van onze oudere
sponsorjongens zit in een atletiekclub in
Addis en heeft deze 10 kilometer run maar
eventjes in 32 minuten gelopen. Chapeau!

Het was een lange weg terug, maar de
moeite waard om het project te bezoeken.
Wat een verandering in 3 jaar tijd !!! Dankzij
de sponsoring en steun van Finado is de
basisbehoefte WATER aanwezig en kunnen
de kinderen werken aan een betere
toekomst!

ZONDAG 18/11

(Steven)

Zondag vroeg uit de veren. Vandaag staat
de Great Ethiopian Run op het programma.
Deze 10 kilometer stratenloop is met meer
dan 40.000 deelnemers het grootste
sportieve massaevenement in Afrika.
Wegens een top van de Organisatie van
Afrikaanse Eenheid (die haar hoofdkwartier
heeft in Ethiopië) is de start van de Run dit
jaar verlegd. Op de weg naar de start zijn
we tot 2 keer toe gecontroleerd door het
leger. Enkel met een officieel deelnemersT-shirt kom je erdoor. Safety first.

Verschillende groepen waren al volop aan
het dansen en zingen, en… voor één keer
waren wij het curiosum. Nu waren wij het
die gevraagd werden om mee op de foto te
gaan. Op het mooie T-shirt staat het
krachtige motto : “Empower girls now They are our future leaders.” Wel leuk zo
iedereen in dezelfde T-shirt.

Naar jaarlijkse gewoonte gaat het daarna
richting Ras Amba. Met zijn allen genieten
we van een heerlijk buffet.

14 Belgen en meer dan 100 Ethiopische
sponsorkinderen
genieten
van
deze
hartverwarmende verbroedering. Na de
maaltijd kregen we nog een gastoptreden
van een van onze oudere sponsormeisjes.

Zij zit in de circusschool en bracht een
mooie act met maar liefst 5 hoepels die op
een bepaald moment alle 5 rond haar
kronkelende lichaam aan het draaien waren.
Daarna is het helaas tijd voor onze groep om
terug te keren naar het hotel want er
moesten koffers gepakt worden.

Hilde en ik bleven nog een paar uur langer
ter plekke om gesprekken met de
petekinderen te hebben. Sommigen krijgen
cadeautjes
die
we
van
Belgische
sponsorouders mee hebben gekregen. En
of ze blij zijn! We vragen de kinderen hoe
ze het doen op school, wat hun dromen en
ambities zijn, wie er bij hen in huis woont,
hoe het met de familie gaat... Wat ons
opvalt: de grote dromen van deze kinderen.
Ze willen vooruit! En ze beseffen dat ze
daarvoor hard moeten werken op school.
Als we hen mogen geloven doen ze dat vaak
ook. Op de vraag ‘Wat doe je als je niet op
school bent’ komt heel vaak het antwoord
‘studeren’.
Zouden het echt allemaal
voorbeeldstudentjes zijn of denken ze dat ze
dat moeten antwoorden?

Eén meisje geeft wel toe dat het moeilijk
gaat. Seyoum vertelt dat ze gestopt was
met school en dat de voorbij weken hard op
haar is ingepraat om haar toch weer naar
school te krijgen. Dat zou nu gelukt zijn.

We gaan ook in gesprek met dit meisje. We
drukken haar op het hart hoe belangrijk het
is dat ze toch probeert vol te houden. Het
is haar enige kans om vooruit te geraken.
Wat is het alternatief? Het is al zo moeilijk
voor jongeren met een diploma. Zonder
diploma wordt het héél moeilijk om een
toekomst op te bouwen. Hilde en het meisje
hebben allebei de tranen in hun ogen. Het is
maar te hopen dat het effect heeft.

Gevarieerder antwoorden komen er op de
vraag of ze hun karakter willen beschrijven.
Leuk! We voeren niet alleen gesprekjes met
de kinderen, er zijn ook mama’s en oma’s
die met hun kinderen naar Ras Amba zijn
gekomen. Ook van hen vragen we feedback
zodat we rapportjes mee naar huis kunnen
nemen en bezorgen aan de sponsorfamilies.
Alle sponsorkinderen zien is natuurlijk
onmogelijk. Moe maar voldaan haasten we
ons na de gesprekken terug naar ons hotel.

We vergezellen de Belgische groep ’s avonds
naar een traditioneel restaurant. We zijn
dankbaar dat we weer zo’n fijne mensen
hebben leren kennen.
Mensen die vol
enthousiasme verder gaan uitdragen wat
voor een mooi land Ethiopië is en wat voor
een fijne mensen er wonen.

MAANDAG 19/11(Hilde)
Voor mij en Steven eindigt de reis nog niet.
We hebben nog 3 dagen om met ons
Ethiopisch team de projecten en de situatie
van de sponsorfamilies te bespreken.

Vanuit Welkite is het nog een uurtje rijden
naar Mehure. Abba Ze Eyessus is er al
jarenlang ons contactpersoon.
Een
bevlogen man met een groot hart voor de
kinderen. Het is fantastisch te zien wat voor
een fijn contact hij heeft met de kinderen!

We rijden richting Mehure, waar ook een 30tal kinderen in sponsorship wonen. Omdat
zij verder af van Addis wonen is het vaak
moeilijker om van hen regelmatige feedback
te krijgen en door te geven aan de
sponsorouders. Dàt is alvast een belangrijk
deel van onze missie: van zoveel mogelijk
kinderen informatie verzamelen en ook daar
met zo veel mogelijk kinderen spreken.
We worden er – zoals altijd – warm
verwelkomd door Abba Ze Eyessus. We
pikken hem op in Welkite, een grotere stad
op een uurtje rijden van Mehure. De Abba
is er ook verantwoordelijk voor de school in
Welkite - die er grotendeels met steun van
Finado is gekomen. En die school doet het
uitstekend! De gebouwen worden prima
onderhouden, de kinderen zien er gelukkig
uit en vooral: de resultaten die ze behalen
zijn top. De school kwam er als beste uit de
ruime streek uit bij de nationale examens
voor grade 8. Vooral de meisjes doen het
zeer goed. Tien jaar geleden waren er niet
genoeg plaatsen op school voor kinderen in
Welkite. Nu staat er een topschool waar zo’n
1.000 kinderen onderwijs genieten.

De nieuwe regering werkt aan een roadmap
om het onderwijs te hervormen met
examens na grade 8 en 12. Dit heeft ook
impact voor de scholen die Finado steunt.
Die hebben vaak een aanbod tot grade 10.
Daar zullen in de toekomst mogelijk vragen
tot uitbreiding komen. De timing hiervoor is
nog onduidelijk.

Een aantal petekinderen zullen we vandaag
al
ontmoeten.
Veel
van
‘onze’
sponsorkinderen studeren echter verder aan
universiteiten of colleges in het hele land.
Zij worden nog steeds financieel gesteund
voor de kosten die zij daar maken. En in de
grotere vakanties komen ze vaak een tijdje
terug naar het weeshuis/internaat om er
hun vrienden te ontmoeten. Maar door het
jaar is het nu dus een pak rustiger in het
weeshuis dan een paar jaar terug.

Er zijn ook kinderen die opnieuw bij familie
zijn gaan wonen. Op zich een positieve
evolutie. Het betekent dat het gezin terug
de ruimte en/of draagkracht heeft om het
kind in huis te nemen. Via het peterschap
krijgt de familie financiële steun zolang het
kind naar school blijft gaan.
De kinderen die we zien gaan op de foto
voor de sponsorouders in België.
De
kinderen die we niet zien, bespreken we wel
met de Abba. We vragen om snel foto’s na
te sturen en hopen die later ook aan de
meters en peters te bezorgen.

In Mehure nemen we ook nog een kijkje in
de Art School die we gebouwd hebben (nu
ja, gefinancierd). De Abba heeft de
bedoeling er een volwaardige (erkende)
opleiding te kunnen aanbieden voor
studenten met talent voor schilderkunst.

DINSDAG 20/11

(Steven)

Dinsdag in de late voormiddag nemen we
afscheid en gaat het terug richting Addis,
Omdat het vandaag een Islamitische
feestdag is, is er wat minder verkeer in
Addis.

WOENSDAG 21/11

saskia.vanbellegehem@scarlet.be
De opbrengtst is ten voordele van het tehuis
van Zewditu Meshesha in Addis Abeba.

AKTIE OP AVERMAAT
Zele is al jaren de kern van akties op scholen
ten voordele van de projectwerking van
Finado in Ethiopië. Dit jaar wisten de
leerlingen (115) van het schooltje van Zele
Avermaat maar liefst 1400 euro te
verzamelen. Proficiat !

(Hilde)

We ontmoeten onze medewerkers vandaag
op kantoor. Seyum en Hilde overlopen de
projecten, het bezoek aan Welkite, en de
bijkomende vragen/voorstellen die wij
mochten ontvangen uit Wonji Shoa, Debre
Sina – Inchini en Welkite – Mehure… en we
krijgen de kans om nog enkele kinderen op
kantoor te ontmoeten. We luisteren naar
hun verhaal, of laten de mama’s vertellen
hoe het met hun kind gaan. Uit een paar
gesprekken maken we op dat wat extra
ondersteuning van de familie nodig is. We
bespreken met Seyoum en Misrak hoe we
dat kunnen waar kunnen maken.

PM bezoekt ZEWDITU

WARMSTE WEEK
Proficiat ook aan alle deelnemers die zich
ten voordele van Finado lieten inschrijven
op één van de warmathons. Een bijzonder
initiatief kwam uit Erps-Kwerps. Daar
organiseerde een familie ter gelegenheid
van de warmste week een Kerstmolspel !
Voor giften van € 40,00 of meer op jaarbasis
ontvangt u in het volgende kalenderjaar een
fiscaal attest.
Giften t.v.v. de projecten in Ethiopië kunnen
op BE46 7775 9906 8036

FINADO ETHIOPIË

0473 370 366

E. HERTECANTLAAN 90 9290 BERLARE
WWW.FINADO.BE
WWW.RUN4WATER.BE
farenjo@hotmail.be
Maatschappelijke zetel : E.De Jonghestraat 179 Bornem

De gebeurtenissen van Zewditu haalden het
Ethiopische TV-nieuws. Begin 2019 bezocht
de Ethiopische premier het getroffen tehuis.

TANGO voor ZEWDITU
Op 2 februari organiseert Danshuis De
Ingang een filmavond op de Galvestonsite,
3de verdieping, Hurstweg 8 te Gent.
Meer info :

BESTE WENSEN VOOR EEN
WARM, HARTELIJK, LIEF EN
VRIENDELIJK,
BLIJ
EN
GASTVRIJ JAAR 2019!
Jan, Rikkie, Filip, Greta, Patrick, Martine,
Steven, Hilde, Guido en Marina

