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Op de volgende pagina’s vooral aandacht aan het bezoek van onze Ethiopische medewerkers
Seyum en Lidya aan België. Het is een extra stimulans voor de verdere opvolging van de
peterschappen en projecten in Ethiopië. Misrak zorgde intussen dat in Addis Abeba alles op
wieltjes liep. In Asfachew en Argaga lopen de werken stilaan ten einde.

 
  

TIEN DAMES VOLEINDIGEN DE CURUS OM EEN
EIGEN ZAAK TE STARTEN

 
 

Misrak samen met tien dames die de cursus van AKCCCD volgen om een zelfstandige zaak te beginnen

In het voorjaar van 2022 kon Finado in samenwerking met Arat Kilo Child Care and Community
Development vijf dames ondersteunen bij de opstart van een eigen bedrijf. Dankzij het succes
van deze eerste groep werd de samenwerking voortgezet en zijn nu opnieuw tien dames
klaargestoomd om een zelfstandig bedrijfje op te starten. Het project kon daarbij rekenen op
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

WERKEN ASFACHAW EN
ARGAGA SCHOOL SCHIETEN
GOED OP !

De geplande renovatie van klassen in de
school diende opgegeven te worden door de
slechte staat van de funderingen. Er dienden
nieuwe klassen gebouwd te worden op
sterkere en diepere funderingen. Het
bouwproject zit in een eindfase. Zodra de
klassen in gebruik kunnen genomen worden
zal Finado ook zorgen voor schoolbanken.



Ook dit project kon gerealiseerd worden
dankzij o.a. een projectsubsidie van de
Provoncie Oost-Vlaanderen.

YENETABET BEZOEKT NU
REGELMATIG ZEWDITU EN
NEHEMIA

Finado Ethiopië heeft zich geëngageerd om
op regelmatige basis het project Yenetabet
te ondersteunen. Via spel en kunst brengt de
organisatie (zie vorige nieuwsbrief) een
moment van ontspanning bij kinderen in
opvangkampen voor binnenlands
ontheemden. De organisatie bezocht deze

zomer o.a. verschillende van deze kampen
in de buurt van Debre Birhan.

Mascotte Yoyo tenmidden van kinderen in een IDP
kamp.

Jong en oud genieten samen van de
ontspanningsmomenten.

Deze zomer bezocht Yenetabet ook een
eerste maal het Nehemia Autism Centre en
een tweede keer het tehuis van Zewditu.



Finado kocht versnaperingen voor de kinderen in de
IDP kampen.

AANKOOP SCHOOLBANKEN
VOOR EMANUEL SCHOOL IN
WONJI SHOA

In september werden door Finado voor
235.000 Eth. Birr (bijna 5000 Euro)
schoolbanken aangekocht voor de Emanuel
School in Wonji Shoa. Alle werken aan de
nieuwe klassen zijn afgerond en ze kunnen
nu onmiddellijk in gebruik genomen worden.

HERNIEUWDE ERKENNING
FINADO ETHIOPIA ALS
FOREIGN CHARITY

Opnieuw doorliepen onze Ethiopische
medewerkers de administratieve
mallemolen in Addis. Dit werd beloond met
een nieuwe registratie. Proficiat aan Misrak,
Seyum en Lidya.

Momenteel onderhandelen de medewerkers
met verschillende kebele’s over de
peterschappen.

OVERLIJDEN KEFA

Lieve mensen,

Met veel verdriet melden wij het overlijden
van Kefa. De verslagenheid bij onze
medewerkers, de kinderen en het
personeel van Zewditu Meshesha is groot.
We konden rekenen op jullie gulle steun
maar alle hulp kwam te laat.

Op voorstel van het team in Ethiopië in
overleg met Zewditu werd besloten om
een speeltuin aan te kopen voor het tehuis
waar Kefa verbleef. Het krijgt ook zijn
naam als herinnering.

DEADLINE VOOR AFRONDEN
OVC SURVEY

In 2019 werd gestart met huisbezoeken aan
alle petekinderen. Dit diende echter abrupt
onderbroken te worden omwille van Corona.
Het was een periode waarin het contact
tussen Finado en de peterschappen onder
druk stond omdat gedurende enkele
maanden de uitbetalingen aan de
petekinderen en hun families enkel door
overschrijving kon.

Nu kunnen de huisbezoeken opnieuw van
start gaan… er is afgesproken deze af te
ronden in een periode van een drietal
maanden. We houden jullie op de hoogte !
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Het bezoek van Seyum en Lidya was een
unieke gelegenheid om hen voor te stellen
aan enkele van onze peters en meters,
sponsors en sympathisanten tijdens Finado
activiteiten. Helaas konden we niet iedereen
bereiken…

ONTVANGST FINADO DOOR
ETHIOPISCHE AMBASSADEUR

Seyum, Lidya en Filip werden door de
Ethiopische Ambassadeur Hirut uitgenodigd
op de ambassade voor een gesprek over de
werking van Finado in Ethiopië.

Filip ontving uit de handen van de
ambassadeur een erkenning voor het werk
dat Finado nu reeds twintig jaar levert in
Ethiopië ten behoeve van de allerarmste
gezinnen, de bouw en inrichting van
scholen, het brengen van drinkbaar water…
Ze benadrukte ook het belang van de nieuwe
samenwerking met Yenetabet… waarbij
twee organisaties met roots in België de
handen in elkaar slaan voor hulp aan
kinderen in kampen voor binnenlands
ontheemden, gezinsvervangende tehuizen
en het dagcentrum voor kindern met
autisme.



9de FINADO QUIZ 2022

Het was ‘full house’ in CC Stroming voor
de 9de editie van de Finado Quiz. Seyum
stelde in keurig Nederlands de eerste
vraag…. Lidya de laatste. We gaan alvast
voor een 10de editie in 2023! Proficiat
aan Patrick en Martine voor een
vlekkeloze organisatie.

Seyum stelt de openingsvraag. Hoe noemt het
voertuig van de Amerikaanse president ? (ook de
naam van zijn eigen auto)

Opnieuw zijn we heel dankbaar voor de
steun van zoveel vrijwilligers en natuurlijk
de Chirojongens van Berlare.

VOORSTELLING PROJECTEN
OP MONDIALE RAAD

De werking van Finado in Ethiopië werd op
de Mondiale Raad Berlare uitvoerig uit de
doeken gedaan door Lidya. Filip en Greta
stelden het aan de Modiale Raad ingediende
project voor.

ONTMOETINGSMOMENT IN
ERPS KWERPS

Jan vertelt over de peterschappen van Finado in
Ethiopië



Het was een unieke gelegenheid voor een
aantal sponsors uit de buurt van Jan en Rikki
om Seyum en Lidya te spreken over hun
petekind.

BENEFIET OUDE SCHRIJN-
WERKERIJ TVV YENETABET

Voor velen viel de zondagavond een beetje
ongelukkig…. maar toch was de Oude
Schrijnwerkerij tot de nok gevuld met
peters, meters, sponsors en
sympathisanten. We waren vooral blij om
dames van Zonta Dendermonde, een
afgevaardigde van Rotary Wetteren en een
vertegenwoordiger van de Ethiopische
Ambassade te verwelkomen. Eregasten
waren natuurlijk onze Ethiopische
medewerkers en bovenal Yohannes, Dagim
en Yoyo van Yenetabet.

Mevrouw Yesim, Amalework, Helina, Lidya
en Tezeta zorgden voor lekkere injerra met
Sega Wett en Minsjet Abish.

Dhr. Birihan van de Ethiopische Ambassade
in Brussel verwelkomde iedereen. Seyum en
Lidya stelden de werking van Finado in
Ethiopië voor. Dagim bracht een presentatie
van de werking van Yenetabet. Hoofdgast
was Yohannes van Yenetabet die inging op
het psychologische effect van hun bezoeken
aan de kampen voor ontheemden en de
tehuizen in Addis Abeba.

Yohannes

Als verassing kwam ook de mascotte van
Yenetbet langs : Yoyo.

De verrassing van de avond: Yoyo op bezoek.



Voor de meeste aanwezigen was het een eerste
kennismaking met de Ethiopische keuken, natuurlijk
niet voor Seyum.

FINADO HEEL NADRUKKELIJK
AANWEZIG AAN DE TAP
TIJDENS SKO GENT

Het is intussen een traditie… tien jaar
geleden stonden we met een klein groepje
aan de tap tijdens de Student Kick Off in
Gent… dit jaar waren we met meer dan 50
vrijwilligers om te tappen op het Gentse
Sint-Pietersplein ten voordele van de
projecten in Ethiopië.

Dank aan alle vrijwilligers !
V

ELKAAR IN DE OGEN
KUNNEN KIJKEN

In 2019 bezochten Jan, Filip, Rikki en Greta
de projecten en peterschappen in Ethiopië.
Het was dan ook drie jaar geleden dat leden
van de Werkgroep Finado Ethiopië rond tafel
zaten met Team Ethiopië. Face to face
vergaderen is toch helemaal iets anders dan
online… je kan de dingen goed en duidelijk
doornemen en bespreken.

Vergadering met Jan, Rikki, Charlotte, Anne-Mie,
Lidya en Seyum over de peterschappen.

Er werd vergaderd over de peterschappen
over de manier waarop we de gezinnen in
Ethiopië, die nu lijden onder stijgende



prijzen voor levensmiddelen kunnen
ondersteunen… Hoe we de feedback naar
onze meters en peters kunnen verbeteren…

Het hele Belgische team ging rond tafel
zitten met Lidya en Seyum om samen de
toekomst uit te tekenen… en naar de video’s
te kijken die men in Ethiopië maakte over de
peterschappen en de projecten.

Filip en Greta gingen meermaals met Seyum
en Lidya rond tafel zitten om te discussiëren
over de verschillende projecten…

Om elkaar beter te leren kennen verbleven
onze Ethiopische gasten ook enkele dagen
bij de verschillende leden van de
werkgroep… een gelegenheid ook om België
beter te leren kennen en een uitstap te
maken naar Brussel, Antwerpen, Mechelen,
Gent, Leuven, Eupen….

Met Anne Mie op bezoek in het Koninlijk Paleis

Ze keerden terug net voor het Maskal feest.
De dag na het feest gingen ze opnieuw aan
de slag in Addis Abeba.

Jan bezoekt Addis eind oktober met dochter
Riet een leerkracht van H.Hart Heverlee.

FINADO ETHIOPIA STAPT
MEE IN OVERHEIDSPROJECT
VOOR VERBETERING VAN
WONINGEN IN ADDIS ABEBA

Samen met tientallen andere Non Profit
Organisaties in Ethiopië ondersteunt Finado
het project van de overheid om in versneld
tempo de lemen woningen in de slums te
vervangen door stenen woningen.

COLLECTIEF DECORUM
speelt

“Ernst(ig)…. of niet ?”

OUDE SCHRIJNWERKERIJ
Emiel Hertecantlaan 90 Berlare

18, 19, 20, 24, 25 en 26 november

Tickets € 10,00 student € 8,00
UITpas-Kansentarief : € 1,50

Reservatie : 0470 20 30 11
t.v.v. Nehemia Autism Centre


