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REGELMATIGE
OPVOLGING TER PLAATSE
BLIJFT BELANGRIJK
Met alle moderne technologie is
het mogelijk om bijna dagelijks
informatie uit te wisselen tussen
de werkgroep in België en de
medewerkers in Addis. Maar al
tijdens de eerste vergadering kort
na onze aankomst bleek opnieuw
hoe belangrijk het is om elkaar
recht in de ogen te kijken,
argumenten te kunnen formuleren
of weerleggen… wat een korte
vergadering moest worden duurde
bijna zes uur. Het zijn niet enkel
de grote en kleine problemen van
petekinderen, de hindernissen die
genomen moeten worden bij de
uitvoering van een project, de
praktische organisatie van een
vereniging in Ethiopië, maar ook
de wederzijdse verwachtingen en
verzuchtingen die weer eens op
elkaar moeten afgestemd worden.

WERKBEZOEK 2014
15 NOVEMBER
Het was een heksentoer om alle
pakjes en hulpgoederen in
valiezen te krijgen… maar we zijn
zonder controle door de douane
geglipt.
In Yeka guesthouse wacht al één
van de petekinderen op ons. Ze
heeft een tijdelijke job en kan niet
op onze afspraak zijn in een
vergaderzaaltje dat we gebruiken
in Ras Amba. Binnen enkele
dagen komt haar Belgische

sponsor op bezoek. Daar kijkt ze
wel naar uit. Het wordt een
hectische ochtend. Vijfentwintig
petekinderen met mama, papa,
oudere zus of broer… voor
sommige is er een pakje, anderen
hebben een heel verhaal te
vertellen, hebben kleinere of
grotere problemen.

We kruipen om 19u doodmoe in
bed en Filip sorteert de foto‟s van
de kinderen in mapjes. Ik slaap als
een roos en als ik om half vier
wakker wordt ben ik helemaal
uitgeslapen.
Ik
stop
per
sponsorkind een verslagje in zijn
mapje en als Filip een uurtje later
wakker wordt, verstuurt hij het
hele gebeuren
naar de
medewerkers in België die er de
komende weken mee aan de slag
zullen gaan. Het is een hele
opluchting dat het ons gelukt is
om alle informatie van de eerste
dag te verwerken voor we aan het
ontbijt verschijnen.

16 NOVEMBER
Om 9 uur worden we in het
weeshuis van Zewditu verwacht,
deze keer niet om petekinderen te
bezoeken maar omdat één van de
meisjes in het huwelijk treedt.
Seyoum en Yoseph tolken de
hele tijd tussen ons, Filip en
Greta, en de mensen die voor ons
zitten. We schrijven per kind een
verslagje voor de sponsorouders
in België en geven de mensen
geld om hun transport van en naar
Ras Amba te betalen. Na de
laatste bezoeker neemt het
Finado-team een lunch in de
vertrouwde bar van het hotel en
nadien duiken we opnieuw in de
vergaderruimte voor wat voor mij
echt wel leek op een marathon.

Zoals de Ethiopische traditie het
wil, komt de bruidegom twee uur
te laat en hebben wij tijd om alles
en iedereen rondom ons rustig te
observeren.

Na het bezoek aan Zewditu staat
er, ja alweer, een vergadering
gepland. Deze keer met aannemer
Girma. We bespreken een
projectvoorstel dat op tafel ligt
betreffende „een dorp zonder
water‟. Over één ding zijn we het
allemaal roerend eens : „drinkbaar
water is een recht voor elke
mens‟, of Finado Ethiopië de
slagkracht heeft om dit project
ook daadwerkelijk te realiseren
zal in de volgende dagen nog
meermaals op tafel liggen.
Om 15u reppen we ons naar Ras
Amba waar we aan de tweede
ronde peterschappen beginnen.
We hanteren hetzelfde scenario
als gisteren en heel wat mensen en
bijhorende verhalen passeren de
revue.

Net als we klaar staan om te
vertrekken komt er nog een mama
binnen met een ziek jongetje. Ze
komt
regelrecht
van
het
ziekenhuis waar ze siroop kreeg
om de koorts te helpen dalen. We
houden het kort en geven haar wat
birrs om snel met haar kindje naar
huis te gaan zodat ze hem in bed
kan stoppen.
In Yeka guesthouse wacht
ondertussen reisagent Tsegaab op
ons om nog één en ander op punt
te zetten voor de groep Belgen die
we vrijdag 21 november mogen
verwelkomen.
Na deze ontmoeting vinden Filip
en ik nog de moed en de energie
om alles weer netjes te klasseren
in onze computer en gelijk te
versturen naar ons team in België.
Zoals Filip het zo mooi wist te
verwoorden in de eerste zin van
deze nieuwsbrief :

Met alle moderne technologie is
het mogelijk om bijna dagelijks
informatie uit te wisselen tussen
de werkgroep in België en de
medewerkers in Addis.

17 NOVEMBER
Vandaag bezoeken we de school
in Wonji shoa. Seyoum haalt ons
om 7u op met de minibus.
Onderweg pikken we Yoseph op.
Hij is jarig en we zingen uit volle
borst „happy birthday”. Hij wordt
29, wat een zalige leeftijd! We
vragen of de nieuwe weg naar
Debre Zeit al af is. Het antwoord
is positief en voor we het weten
rijden we op een autostrade naar
westerse normen. Ongelooflijk !

We komen anderhalf uur vroeger
aan dan langs de drukke,
gevaarlijke weg van vroeger.
Wonji Shoa is altijd een plezier
om naar toe te gaan. Het lijkt wel
of ze met een birr meer kunnen
dan iemand anders. We startten
een aantal jaar geleden met het
financieren van een klas voor
grade 5. Ondertussen kunnen de
kinderen tot grade 8 blijven en is
er een projectvoorstel om nog 4
klassen bij te bouwen zodat de
kinderen een volledige schoolloopbaan kunnen afmaken.
Ze hebben nog veel meer plannen,
ze huurden een tweede school om
tijdelijk te gebruiken maar het
uiteindelijke plan is om grond te
kopen en een nieuwe school te
bouwen. Grade 1 tot 6 zou dan
verhuizen
en
de
volledig
gerenoveerde school zou grade 7
tot grade 12 huisvesten. We
luisteren met veel interesse. We
kunnen nog niets beloven maar
Seyoum zal ons op tijd en stond

aan de plannen herinneren. De
school heeft een speciale plaats in
zijn hart. Het liefst van al laten we
de mensen hun plannen allemaal
tegelijk uitvoeren maar financieel
zal het beter zijn als de werken in
fases worden opgedeeld.

De jarige krijgt de eer om de
nieuwe klaslokalen te openen.

We nemen na een volledige
rondleiding op de site en de
ceremonie van het openen van de
klassen afscheid van deze
aangename plaats met maar liefst
700 leerlingen.
We praten nog wat na in het huis
van de directeur en Filip maakt
met hem nog een wandeling door
het dorp.

In Addis wacht Magda op ons met
een pakje voor een petekind van
een vriendin. We pikken haar op
in haar hotel en bezoeken met
haar Yordanos. Magda reist
gedurende enkele weken door
Ethiopië met een groep…Ze is
diep onder de indruk van waar
Yordanos woont maar ze is ook
dankbaar en blij dat ze dit mag

meemaken. We maken veel foto‟s
zodat de meter van Yordanos kan
voelen wat haar vriendin gevoeld
heeft. Yordanos is één van de
succesverhalen
van
Finado.
Dankzij haar sponsors heeft ze
kunnen studeren en gaat ze een
nieuw en ander leven tegemoet.

Na de ontmoeting met Yordanos
wacht onze Ethiopische familie
ons op in Ras Amba. We zijn blij
hen te zien en hebben een heel
gezellige en geanimeerde babbel
samen. George, een nieuwe gids
die we leerden kennen via onze
dochter Seble, voegt zich samen
met zijn vriendin bij het
gezelschap..

We eten samen en rond 21u
nemen we afscheid. De familie
moet nog een heel traject
afleggen alvorens ze thuis zijn.
Onze energie is ook alweer op
voor vandaag en we kruipen dan
ook snel onder de dekens.
Tomorrow is another day en we
hebben een hele to-do lijst.

18 NOVEMBER
Vandaag bezoeken we Ethiopië
Andinet, één van onze eerste
projecten. We bouwden er een
refter, sanitair en brachten
drinkbaar water. Nu zorgt het
toneelgezelschap
Collectief
Decorum er elk jaar voor dat 27

kansarme kinderen voorzien zijn
van een schooluniform, dat de
schoolrekening betaald wordt en
dat ze het nodige schoolmateriaal
kunnen kopen.

We worden daar altijd zeer
uitbundig onthaald met bloemen
en liedjes.

Na een korte rondleiding en een
opsomming
van
de
toekomstplannen drinken we
samen met de directeur nog een
koffie. Daarna doen we nog wat
prospectie ivm de groep die
vrijdag aankomt en de verjaardag
van onze dochter. Er staan nog
een aantal huisbezoeken op onze
lijst en we komen bij één van onze
oudste sponsorkinderen, die 4
maand geleden bevallen is van
een wolk van een baby..

Dit was echt wat deze mama
nodig had om uit een lang en diep
dal te kruipen. Het deed dan ook
ongelooflijk veel deugd om haar
zo gelukkig te zien. Van daar
rijden we door naar een ander
sponsorkind
maar
onderweg
maken we even een stop op de
Belgische ambassade om hallo te
zeggen. Vandaar gaat onze tour
verder naar een kind dat Filip in
november vorig jaar ging
bezoeken en dat toen samen met
haar mama in de meest
erbarmelijke
omstandigheden
woonde. We beslisten om een
bewoonbaar huisje voor hen te
helpen zoeken. Toen Filip in
januari daar was , was de situatie
nog onveranderd maar kort na zijn
terugkeer in België kwam het
verlossende nieuws dat ze
verhuisd waren. We troffen dan
ook een heel blije mama en
dochter
aan.
Het
was
hartverwarmend.

Tegen de tijd dat we ons bezoek
bij dit gezin afronden , wachten er
al mensen in Ras Amba voor een
vergadering
over
een
projectvoorstel voor drinkbaar
water voor de bevolking van
Debre Sina. Conclusie van de
meeting : donderdag gaan we met
z‟n allen naar DebreSina om te
zien, te luisteren en na te denken
of Finado hier een partner zou
kunnen worden in de toekomst.

19 NOVEMBER
We beginnen de dag met een
meeting. Alle leden van Finado
Ethiopië zitten samen met ons aan
tafel met één hoofdpunt op de
agenda: de peterschappen.

mama‟s met een Belgische dokter
te bezoeken.
Er stond nog een bezoek aan het
weeshuis van Zewditu op het
programma maar omwille van het
late uur moeten we dit naar later
verplaatsen. We maken onze
verslagen van deze dag maar
vermits er nog steeds geen stabiel
internet is, slaan we ze op om
later te versturen.

20 NOVEMBER
We
bespreken
een
50-tal
kinderen,
hun
familie
en
leefomgeving, ieder met hun
kleinere en/of grotere problemen.
Om 12u sluiten we de vergadering
en genieten we van een wandeling
langs vertrouwde straten in Addis.

We kunnen het niet laten om ook
even gedag te zeggen in
Babyland, het eerste schooltje
waar Finado nieuw sanitair bracht
voor de kleuters.

En de eerste prefab-klassen…
Seyoum haalt ons na een poosje
weer
op
om
twee
sponsorkinderen, waarvan de
mama ziek is, te bezoeken. Het
verkeer zit rotsvast en we doen er
maar liefst vier uur over om de
twee korte bezoeken af te werken.
We hopen in het weekend beide

Vroeg uit de veren na een korte
nacht. We hebben een hele rit
voor de boeg dus kunnen we nog
wel eens wegzuilen in de auto.
Het is een 4x4 vandaag voor 200
km gewone baan en 7 km off
road. Je kan denken „ voor 7 km
zo‟n zware bak…‟ maar op het
moment dat ik dit schrijf, weet ik
dat we er niet zouden geraakt zijn
zonder 4x4. Zeven uur, na een
kort ontbijt, vertrekken we naar
Debre Sina voor de kennismaking
met het „dorp zonder water‟.
Onderweg pikken we nog 3
mensen op die bij het waterproject
betrokken zijn. We zijn nu met 8
en voltallig. Bij de eerste
koffiestop maken Filip en ik liever
een kleine wandeling dan alweer
te zitten.

Het is een dorp waar nog veel
mest verwerkt en gebruikt wordt.
Na de korte stop rijden we verder
en na een enkele uren rijden
komen we in het hoofddorp Debre
Sina aan. Een mooi dorp. Ik kan
niet goed uitleggen waarom maar
het voelt zo goed aan. Van hier
nog 7 km rijden, als je dat rijden
kunt noemen, naar het gehucht

Enchene waar de mensen geen
toegang hebben tot drinkbaar
water. We gaan het project Debre
Sina blijven noemen om dat we al
een schoolproject hebben in
Inchini en anders zou er wel eens
verwarring kunnen ontstaan. Het
landschap
onderweg
is
adembenemend. We krijgen het
niet
vastgelegd
op
foto.
Aangekomen begroeten we eerst
iemand van de oudste bewoners
van het dorp, de vader van de
bezieler achter heel het gebeuren.

Vader (93) en zoon Shifferew
We wandelen verder naar de
school van het dorp want daar
wachten de kinderen op ons. We
bezoeken eerst de klaslokalen en
ze vertellen ons dat de meeste
kinderen elke dag vijf kilometer
heen moeten stappen en vijf
kilometer terug. De leerkrachten
die ze moeten aantrekken uit een
groter gebied, blijven in de week
slapen.

De kinderen zingen voor ons en
een aantal kinderen hebben ook
een brief geschreven die ze
voorlezen. Daarin wijzen ze ons
op het tekort aan water dat het
leven toch wel extra hard maakt.

dorpsgemeenschap, die met veel
enthousiasme reageert op de
samenwerking die ontstaan is uit
het overleg tussen bovenvermelde
instanties. Seyoum, Yoseph en
Girma zullen een belangrijke rol
spelen in de verdere opvolging.
Ons, Filip en Greta, wacht de taak
om fondsen in te zamelen om dit
project tot een goede einde te
brengen. De dorpsgemeenschap
zal ook een bijdrage leveren maar
vooral al de arbeid doen die nodig
is om 10 km leidingen te leggen
in rotsachtige grond, een pomp te
plaatsen om het water naar
omhoog
te
pompen.
De
hoofdwaterleiding waar ze kunnen
op aansluiten, ligt een stuk lager
dan het dorp. Dan moeten er
tankers geplaatst worden om een
voorraad water in op te slaan.

De slogans die de kinderen
hebben neergeschreven laten ons
niet onberoerd, we zijn op 6
weken van 2015, het jaar waarin
iedereen op de wereld ten minste
toegang zou hebben tot drinkbaar
water. (milleniumdoelstelling).
We wandelen naar het „centrum
van het dorp‟ waar we op een
aangrijpende,
mooie
manier
onthaald worden. De mensen
zingen en dansen.
Na dit hele officiële gebeuren
worden we uitgenodigd op een
lunch. We komen al 15 jaar naar
Ethiopië maar hebben ons nog
nooit zo in het echte leven van de
mensen betrokken gevoeld als
vandaag. Het voelt goed.
Dan volgt er een vergadering
tussen politici, de mensen van het
watercomité, ambtenaren van de
watermaatschappij en de mensen
van Finado Ethiopië. De besluiten
van de bijeenkomst worden
voorgelegd
aan
de
hele

Moe maar tevreden en met heel
veel vragen en uitdagingen in ons
hoofd vangen we de lange rit
huiswaarts aan.

21 NOVEMBER
Alweer vroeg uit de veren want
vandaag krijgen we bezoek uit
België : 14 mensen van
Rotaryclub Sint Gillis Waas,
Stekene Camasiacum en onze
dochter
Rivka
me t
haar
vriendinnen, Charlotte en Inge.
We zijn om 7u op Bole airport
maar het duurt een eeuwigheid
vooraleer de hele groep bij ons is.
Ze moeten alle 17 de ebola-check
passeren, immigration, en samen
34 bagagestukken van de band
halen. We zijn om half tien in
Yeka guesthouse en het lukt ons
om kwart na tien allemaal terug in
de bus te zitten richting Fiche. De
Bewa-school is voor een groot
stuk gefinancierd met middelen
die op één of andere manier uit de
Rotaryclub kwam. Als we op de
school aankomen is het al een
stuk in de namiddag en er zijn al
veel kinderen naar huis maar
diegene die er nog zijn zingen van
harte welkom.

Kris en Hilde openen de nieuwe
klaslokalen. Ze waren beiden
nauw betrokken bij het tot stand
komen van de klassen.

Daarna volgt er een lang officieel
programma dat afgesloten wordt
met koffieceremonie, traditioneel
brood, lekkere vleesbereidingen
en popcorn. Onderweg naar huis
is er nog een toeristische stop met
bezoek aan de Portugese brug en
picknick met prachtig uitzicht op
een canyon

Tegen de tijd dat we terug in
Addis zijn is het donker en tijd
om
rechtstreeks
naar
het
Traditioneel cultureel restaurant te
gaan waar we voor de hele groep
gereserveerd hebben.
Iedereen geniet van injera, een
glas rode wijn en Amhaarse
muziek en dans. Na een heel
intensieve dag die voor de meeste
mensen al twee dagen duurt,
kruipt iedereen om tien uur onder
de wol.

Er volgt een warm onthaal met
heel veel inbreng van de kinderen.
Seyoum heeft aan alles gedacht,
de kinderen zingen “happy
birthday" als Rivka het terrein
betreedt.

Rond de middag vertrekken we
terug richting Addis want deze
namiddag staan de bezoeken aan
de petekinderen van onze Belgen
op de agenda. Diegene die geen
sponsorkindje hebben doen een
wandeling met een gids in de wijk
Yeka. Rond 18u maakt iedereen
zich op om naar de “birthdayparty
te gaan van Rivka.
We genieten van een hapje en een
drankje. Iedereen waagt zich zelfs
aan een danspasje maar om 22u
moeten we naar huis want morgen
is de grote dag. Om 6u30 worden
we aan de bureau van Finado
verwacht
om
vandaar
te
vertrekken naar de start van de
Great Ethiopian Run.

23 NOVEMBER
De sfeer op de school is in
evenwicht met de mooie weidse
natuur. We bezoeken de nieuwe
sanitaire blok met onze Belgische
bezoekers en de toiletten worden
na
een
test
van
Rivka
goedgekeurd.

Vandaag is de grote dag , de reden
van velen waarom ze hier zijn :
deelnemen aan de run waar heel
wat mensen in België op ingezet
hebben.
We zullen onze Belgische
sponsors niet teleurstellen. Om
7u30 zijn we met een hele groep
sponsorkinderen al onderweg naar
de start.

22 NOVEMBER
Vandaag bezoeken we het
sanitatieproject waar we morgen
voor lopen. We hebben een
sanitair blok met toiletten voor de
meisjes geprefinancierd zodat de
mensen die gesponsord zijn voor
de run kunnen zien waar het geld
aan besteed is. We rijden naar de
school in Inchini waar het project
loopt.
Vorig jaar brachten we met het
geld van de run drinkbaar water
op deze site. Het is maar een 70tal kilometer en na anderhalf uur
rijden door alweer een prachtig
landschap, komen we aan in de
school. Niettegenstaande het
zaterdag is zijn de meeste
kinderen op de school aanwezig.

Terwijl we genieten van toneel,
dans en lekkere koffie, is er
alweer een nieuwe verrassing.
Seyoum heeft deze morgen een
camion laten vertrekken richting
Inchini met nieuwe schoolbanken.
Onze bezoekers hebben heel wat
schoolgerief meegebracht en al
snel is het plein omgetoverd in
een heuse klas.

Het is meer dan een uur stappen
om daar te geraken. Ons laten
voeren is geen optie want het
verkeer wordt in Addis tot na de
run volledig plat gelegd.
Na ettelijke controles door de
politie komen we na anderhalf uur
stappen bij de start aan. Amper 5
minuten later wordt het startschot
gegeven en vertrekken we met een
massa van 40000 mensen.

traditiegetrouw een overheerlijk
buffet op ons wacht.
Na het zingen van het Ethiopisch
volkslied,
mag
iedereen
aanschuiven aan de feesttafel.

Rik kwijt zich fantastisch van zijn
taak als medaille-uitreiker en
geeft hier en daar nog wat wijze
raad mee aan de kinderen.
Charlotte kan zelf het cadeautje
overhandigen aan Yabsera, die al
jaren door haar ouders gesponsord
wordt.

De mensenmassa verplaatst zich
als een rode slang door de
hoofdstad. De kilometers gaan
goed vooruit… bij 3 km denk je
„amai, al drie kilometer en een
uurtje later, bij 8 km denk je,
‟pfff, nog twee kilometer en nog
wel berg op ook‟. Toch zet je
door. Je wil en zal de eindmeet
halen!

Wij hebben nog anderhalve
kilometer te gaan als we Michel
en Jo al tegenkomen met een
medaille. Ze steken ons een hart
onder de riem en we gaan moedig
verder naar de eindmeet.

Het voelt zo goed om de medaille
rond je hals te doen…We
wandelen rustig naar Kidane
Meheret, de kerk waar we samen
met de Belgen en onze
sponsorkinderen
afgesproken
hebben. Vandaar gaan we samen
naar hotel Ras Amba waar

Iedereen geniet van het lekkere
eten en van zijn persoonlijke
overwinning
in
de
Great
Ethiopian Run. We willen langs
deze weg alvast alle gulle
sponsors bedanken. Na het eten
krijgen
drie
van
onze
petekinderen een welverdiend
applaus, ze liepen de run in
respectievelijk 33, 36 en 42
minuten. Dan gaan we over tot de
verdeling van de cadeautjes die
meegekomen zijn uit België en
voor wie er geen geschenkje is
hebben we een medaille van
Finado. Rivka, Charlotte en Inge
nemen de taak op zich om de 110
petekinderen te fotograferen zodat
de sponsorouders in België met
enige fierheid naar deze foto‟s
kunnen kijken.

Stilaan gaat iedereen moe maar
tevreden naar huis en na nog een
lekkere St. Georges en nog een
kort
overleg
met
onze
medewerkers sluiten we dit zalig
feest voor dit jaar af… en dromen
stilletjes al van volgend jaar.

24 NOVEMBER
Je zal het niet geloven maar we
mogen vandaag alweer vroeg
opstaan. Onze Belgische vrienden
vertrekken vandaag naar Lalibela
en moeten om 5u40 op de
luchthaven zijn, dus staat de bus
om 5u15 al klaar. Rivka en de
vriendinnen moeten op hetzelfde
uur in de luchthaven zijn voor een
tweedaagse naar Gondar en de
Semien mountains. Filip, Seyoum
en Greta vetrekken om 6u met de
jeep naar Jimma waar we één van
onze eerste sponsorkinderen,
Mekdelawit, zullen ontmoeten.
Vandaar rijden we door naar
Mizan
Tefere
waar
twee
sponsorkinderen
wonen
die
nagenoeg nooit bezoek krijgen.
Door de zeer lange afstand die
moet afgelegd worden, wordt het
geld via de bank overgemaakt.
Wordt vervolgd…

TERUGBLIK
Deze nieuwsbrief is letterlijk
gemaakt op de achterbank
van de auto tijdens onze
verplaatsingen om projecten
en
petekinderen
te
bezoeken… bij onze terugkeer
moest hij onmiddellijk in de
druk gaan…
We waren opnieuw verrast
van het enthousiasme en de
gedrevenheid
van
de
Ethiopische Finado-ploeg, de
warme ontvangst die we
overal kregen en de enorme
veerkracht van de gezinnen
van onze petekinderen.
Sommige van de kinderen
zitten
intussen
aan
de
universiteiten
van
Addis
Abeba, Bahir Dar, Welkite,
Jimma… andere volgen een
beroepsopleiding en zullen
binnenkort een job vinden…

Schrijf tijdig in voor dè jaarlijkse ontmoetingsdag voor wie
Ethiopië en warm hart toedraagt. Vóór 5 januari !
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We kregen het gezelschap
van een toffe ploeg uit het
Waasland die mee zorgden
voor het succes van de zesde
editie run4water! Het is leuk
om een controlebezoek te
combineren met ‘fundraising’.
Het is ook belangrijk om
gedurende enkele dagen de
werking
van
Finado
in
Ethiopië te evalueren en bij te
sturen. Hoe kan dat beter dan
wanneer je samen rond tafel
kunt zitten… moeilijke zaken
eventjes kan opzijzetten en
de volgende dag weer op de
agenda plaatsen.
Een klein deel van de info
konden we reeds verwerken…
maar de foto’s en verslagjes
(sommige
heel
kort
en
summier, andere langer) over
de petekinderen die we zagen
zal ons ook in België nog
eventjes bezig houden .
Het is dankzij jullie, onze
trouwe
sponsors,
meters,
peters, vrijwilligers..
dat
Finado kansen kan aanreiken
aan zo veel kinderen en hun
gezin in Ethiopië. Dank U
Greta en Filip

