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ETHIOPIË - EEN LAND IN EVOLUTIE
Wie zou dit geloofd hebben één
jaar geleden?
- Ethiopië herbekijkt zijn
relatie met Eritrea. De
ambassade van Eritrea
wordt
heropend,
Ethiopian vliegt weer op
Asmara…
- De regering in Addis
Abeba gaat in gesprek met
het Oromo Liberation
Front, politieke gevangen
worden vrijgelaten
- Addis Abeba gaat in
dialoog
met
oppositiegroepen in de
Diaspora…
- Na 27 jaar kan de
patriarch Merkorios van
de Ethiopische kerk uit
zijn ballingschap in de
V.S. terugkeren naar
Addis en zijn plaats als
hoofd van de kerk
opnieuw innemen.
- Enz.
Grootschalige
hervormingen
worden niet enkel op applaus
onthaald…en in sommige regio’s
blijft het onrustig. Maar toch
overheerst het optimisme.

weken zagen voorbijkomen op onze redactie.
Het afstuderen van een petekind betekent het einde van de financiële
band tussen Finado (en de familie van) het kind. Maar we blijven
contact houden. Jongens en meisjes blijven aankloppen met
specifieke vragen en waar we kunnen, proberen we hen verder op
weg te zetten.

NA NIEUWE KLASSEN OOK NIEUW
SANITAIR VOOR ENCHENE DEBRE SINA
Het bouwen van de nieuwe klassen in de school van Enchene wordt
na het Ethiopische Nieuwjaar hervat. Intussen viel de beslissing om
voor de school ook nieuw sanitair op te trekken.

PETEKINDEREN
STUDEREN AF
Dit jaar lijkt wel een recordaantal
petekinderen af te studeren aan
een hogere onderwijsinstelling.
Dat leiden we in ieder geval af
van het aantal foto’s van jongens
en meisjes in toga – met diploma
in de hand – dat we de voorbije

Op de bouwwerf in Enchene Debre Sina

Sinds Finado samen met het
lokale watercomité en de Woreda
zorgde voor veilig drinkwater in
het dorp en de school leek er geen
reden meer waarom meisjes niet
de hele dag op de schoolbanken
zouden zitten… Maar het
ontbreken van noemenswaardig
sanitair blijft een hinderpaal,
zeker wanneer de meisjes groter
worden.

Daarom werd besloten om
absolute prioriteit te geven aan
het
optrekken
van
een
toilettenblok. Hiervoor kreeg
Werkgroep Finado Ethiopië een
projectsubsidie vanwege de
Provincie Oost-Vlaanderen. Ook
aan de gemeente Berlare werd een
dossier voor projectsubsidie
overgemaakt.

in Wonji Shoa. De peters en meters onder hen bezoeken in Addis
natuurlijk ook hun petekind.

Werkzaamheden bouw klassen in Debre Sina

Huidige toestand – begin september 2018

Natuurlijk rekent Finado ook dit
jaar op flinke sponsoring via
run4water. Steven en Hilde van
de werkgroep Ethiopië nemen in
hun kielzog een hele ploeg
sportievelingen mee die zich laten
sponsoren voor hun deelname aan
de Great Ethiopian Run op 18
november. Ze brengen ook een
bezoek aan het project in Enchene
Debre Sina en de Emanuel school
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Voor giften vanaf € 40,00 op
jaarbasis ontvangt u in het
volgende kalenderjaar een fiscaal
attest. 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.
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Voor Finado / Run4water is het de negende editie. Opnieuw nodigen
we 100 petekinderen uit om de Great Ethiopian Run samen met onze
Belgische deelnemers te lopen… en daarna allemaal samen te
genieten van feestelijk maal in Ras Amba.

Sponsor één van onze deelnemers
en zorg mee voor toiletten voor de
kinderen in Enchene Debre Sina

WWW.RUN4WATER.BE

BOEKENNIEUWS

Quizmaster van dienst was Filip Joos. Hij zorgde er voor dat alles in goede
banen geleid werd.

Een Roman die diep duikt in de
koloniale aspiraties van de
Italianen in het midden van de
vorige eeuw. Ze hebben hun
pijlen gericht op Ethiopië. Een
historische roman die ook zijn
licht laat schijnen op de recentere
Ethiopische geschiedenis.

Melandri, Francesca. De lange
weg naar Rome. Vertaald uit het
Italiaans Sangue giusto Cossee
Amsterdam 2018. ISBN 978 90
5936 7784

FINADO QUIZ 2018
Met 66 ploegen aanwezig vestigde
Finado in Berlare een nieuw record.
Patrick en Martine hadden letterlijk
het onderste uit de kan gehaald om er
een geslaagde avond van te maken…
Voor de zesde maal op rij werd de
quiz georganiseerd in samenwerking
met
Chirojongens
Sint
Jan
Berchmans van Berlare. Die zorgden
niet enkel meer voor het opstellen en
afbreken van de zaal… maar ook dat
de dorstigen gelaafd werden, de
antwoordformulieren bij de jury
terecht kwamen…

BRIEVEN EN PAKJES VOOR JE PETEKIND
Steven en Hilde nemen in november graag brieven en pakjes mee
voor jullie petekind. We moeten er echter nog eens op aandringen
dat pakjes niet meer mogen wegen dan 750 gr. Uit ervaring weten
we dat de jongens en meisjes heel blij zijn met iets persoonlijk : een
foto, een briefje…
Brieven of pakjes kunnen gestuurd worden naar :
FINADO ETHIOPIE P.A. DE SUTTER
DONKLAAN 185
9290 BERLARE
Met vermelding van het sponsornummer en de naam van je petekind
Gelieve ze vóór 25 oktober te bezorgen

