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JAN, RIKKI, SELOME EN DENNIS ZORGEN VOOR

NIEUWS UIT ETHIOPIE !
EERSTE GROTE
ONTMOETINGSDAG
MET OUDERS VAN
PETEKINDEREN
Jan
en
Rikki
brengen
gedurende een week een
werkbezoek
aan
Addis
Abeba. Daarbij willen ze niet
enkel
zoveel
mogelijk
petekinderen
ontmoeten
maar ook de verschillende
projecten
van
Finado
evalueren. Selome en Dennis
reserveerden vier dagen van
hun
vakantie
om
naar
Mehure en Yeka Woliya te
trekken.
Op zaterdag 15 juli werden
de ouders van meer dan
honderd
petekinderen
ontvangen op het dakterras
van Ras Amba voor een
ontmoeting met de Finado
medewerkers. Dit gebeurt in
het kader van de nieuwe
Ethiopische
wetgeving
omtrent peterschappen.
Tijdens
de
ontmoeting
kwamen
niet
enkel
de
Ethiopische
medewerkers
aan het woord maar ook Jan
richtte zich tot de ouders. Er
was ook tijd om naar de
ouders zelf te luisteren.
Bij een kop koffie of thee
konden de ouders ook met
elkaar kennis maken.
(Meer in volgende editie)

KINDEREN ZONDER
VAKANTIE
Wanneer
de
vakantie
aanbreekt gaan ook de
kinderen
van
Mehure
Gedame op vakantie. Er
wordt gezocht naar familie en
verwanten bij wie ze voor
enkele
weken
kunnen
verblijven.
Dit
initiatief
waarop wordt aangedrongen
door de overheid wil kinderen
die
in
een
gezinsvervangende situatie leven
tijdens de vakantie in een
andere omgeving brengen.
Dit
gebeurt
in
Mehure
Gedame nu voor het derde
jaar op rij.
Selome die meermaals een
zomerkamp
organiseerde
voor de kinderen in Mehure
ging bij de achterblijvers op
bezoek om eens te luisteren
hoe zij het stellen.
Vanuit België hadden ze
samen meet haar vriend
Dennis
ook
een
voetbaluitrusting
mee
genomen… want ook in
Ethiopië
is
voetbal(len)
razend populair.
Ze ontmoeten er Befikado,
Tsegaye, Tsegay, Yetbarek,
Admassu,
Estafanos,
Meskerem,
Fasika,
Mantegebosh,
Menbere,
Mulluken, Israël en hun eigen
petekind Manegrot.
Door gezondheidsproblemen
kon Abba Eyasus hen niet
verwelkomen in Mehure. Hij
is momenteel herstellende
van een ingreep in Addis
Abeba.
In november hopen we
natuurlijk zoveel mogelijk
petekinderen te plaatse te
mogen ontmoeten.

OPENING SCHOOL
YEKA WOLIYA
Uit het verslag van Jan :
“De weg die ons vorig jaar
door mekaar had geschud
was afgesloten door de
overvloedige regen van de
laatste
dagen.
Een
alternatieve weg was iets
beter berijdbaar, maar het
was toch traag laveren door
de diepe plassen.
Op de
smalle weg slaagde een
tegenliggende vrachtwagen
erin panne te krijgen, zodat
we geblokkeerd raakten.
Daar er geen schot in de zaak
kwam, haalde uiteindelijk de
chauffeur een halsbrekende
toer uit tussen de gracht en
de vrachtwagen.
Even verder moesten we dan
toch te voet verder, dwars
door het veld, over beekjes,
wadend door water en
verzinkend in de aarde. Met
de school in zicht brak een
onweer los, die ons doornat
maakte. Druipend kwamen
we aan bij de 4 afgewerkte
klassen. Een hele opluchting
in the middle of nowhere. De
plaatselijke directie had nooit
gedacht dat we tot daar
zouden gekomen zijn.
Het
volgde
dan
een
beperktere ceremonie binnen
met papieren bloemen, zang
van de kinderen, koffie en
een
schotel
van
geitenvlees.De speeches van
een lokale taal naar het
Amhaars en dan weer naar
het Engels getuigden van een
diepe
en
uitgelaten
dankbaarheid
om
de
nieuwbouw want tot dan
waren er slechts 4 lemen
klassen geweest voor ca
1000 leerlingen.

De 40 banken geschonken
door een Vlaamse school
waren gisteren één voor één
over dezelfde glibberige weg
gedragen door de bewoners.
Tot dan was er nauwelijks
meubilair geweest en hadden
de leerlingen op de grond
gezeten.
Ook
een
symbolische
overhandiging
van
schoolmateriaal, geschonken
door Belfius, vond plaats
want ook daaraan was sterke
behoefte.
Het grootste
gedeelte zou meegebracht
worden bij een volgend
bezoek.
We
kregen
dan
een
opsomming
van de vele
dringende
noden,
zoals
toiletten, water, elektriciteit
enz We waren getuige dat
onze centen tot dan goed
besteed waren en meenden
dat er een vervolg kon aan
gebreid worden”
De bouw van sanitair en een
sensibiliseringscampagne
rond
hygiëne
en
duurzaamheid in de Yeka
Woliyaschool
zit
in
de
pipeline. In november zullen
Belgische sympathisanten en
meer
dan
honderd
petekinderen in het kader
van run4water deelnemen
aan de Great Ethiopian Run…
en zo fondsen verwerven
voor nieuw sanitair.
Het
project
wordt
ook
ondersteund
vanuit
de
Gemeente
Berlare,
de
provincie Oost- Vlaanderen
en Rotary Sint.Gillis Waas.

EINDE SCHOOLJAAR BIJ
ZEWDITU MESHESHA
Een bezoek aan Zewditu
stond meermaals op het
programma van Jan en Rikki.
Heel
bijzonder
was
de
uitnodiging die ze ontvingen
om op zondag 16 juli mee de
schoolresultaten
van
de
kinderen te vieren.
“De uitnodiging van Zewditu
was een verademing na een
heel
druk
ochtendprogramma. Voor het eerst
werd een feest georganiseerd
voor
de
gediplomeerden
waaronder onze loper Girma
Fanta en onze psychologe
Fikirte. Sosina is lerares
geworden.
Ze waren allen zoals het
hoort in kledij en werden
beloond met geschenken en
speeches.
Op het binnenplein stonden
tenten opgesteld en werd een
behoorlijk lekkere (jawel
Filip) injera opgediend. Er
werd besloten met een
toneeltje van 2 kinderen dat
best grappig was.”
Het tehuis van Zewditu wordt
niet enkele gesteund door de
tientallen peterschappen en
de regelmatige aankoop van
schoomateriaal en kledij.
Regelmatig wordt gekeken of
ook
aanpassingen
of
verbeteringen
kunnen
gebeuren aan de kamers van
de
kinderen.
Grote
investeringen
wachten
alsnog op een definitieve
toewijzing van de grond aan
het
tehuis,
zodat
de
organisatie zeker is van de
eingendomstitel
van
de
grond.

SCHOOLMATERIAAL
VOOR WONDIRAD SCHOOL
De Wondirad school in de
wijk Yeka van de Ethiopische
hoofdstad is bijzonder omdat
ze open staat voor kinderen
met een beperking. Dankzij
een Oost-Vlaamse school
konden we de vraag naar
schoolmateriaal
door
de
Wondiradschool voldoen.
Jan en Rikki overhandigden
samen met Seyoum het in
Ethiopië
aangekochte
didactisch
materiaal,
handboeken enz.
Finado
steunt
jaarlijks
meerdere scholen in de
wijken Yeka en Arada in
Addis Abeba

ARTSCHOOL
GEBRUIK

IS

IN

Dankzij de aankoop van het
nodige
materiaal
is
de
artschool in Mehure nu ook in
gebruik.
Zeker
in
de
aanloopperiode zal de school
regelmatige steun ontvangen
om nieuw materiaal voor
tekenen en schilderen aan te
kopen. In een volgende fase
moet
de
artschool
zelf
bedruipend worden door de
verkoop van tekeningen en
schilderijen.
Het gebouw werd verleden
jaar
gefinancierd
door
Finado. De opleidingen ter
plaatse worden verzorgd
door een in Mehure wonende
kunstenares. Ze verwierf
reeds enige bekendheid en
stelde tentoon in Addis Abeba
In de loop van het volgende
jaar hopen we verschillende
‘kunstwerkjes’ te tonen in
onze nieuwsbrief.
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Snoepjes verkopen t.v.v. Finado in Zele

V.U. Filip De Sutter
V.Z.W. Finado is erkend als
instelling voor hulpverlening aan
ontwikkelingslanden zoals
bedoeld in art. 104,4° van het
wetboek op de
inkomstenbelastingen 1992

Finado werd opgeschrikt door een inbraak in het kantoor in Addis
Abeba waarbij o.a. een laptop werd meegenomen.
De politie (zie foto) kwam ter plaatse en stelt een onderzoek in.

