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YENETABET DOET AAN SPELTHERAPIE VOOR
KINDEREN IN KAMPEN VOOR BINNENLANDSE
ONTHEEMDEN EN OPVANGTEHUIZEN
Het gewapend conflict tussen het TPLF uit Tigre en de Ethiopische strijdkrachten heeft honderdduizenden
Ethiopiërs op de vlucht gejaagd. Het overgrote deel wordt opgevangen in IDP (Internaly Displaced Persons)
–kampen. Onder hen duizenden kinderen.

Animatie in een IDP kamp

‘Yeneta Bet’ werd in 2017 opgericht in België. In maart 2022 kon de organisatie zich ook registreren in
Ethiopië. Hun show rond het figuurtje Yoyo wordt wekelijks uitgezonden op Ye Ethiopia Lijoch TV (de
pionier voor kindertelevisie in Ethiopië). Het figuurtje is dan ook razend populair. Deze zomer wil het team
van Yenetabet een tiental vluchtelingenkampen bezoeken waarbij kinderen bezoek krijgen van Yoyo en een
team animatoren. Door spel, kunst… wil het de kinderen die door de trauma’s van de oorlog lijden aan
verlies, depressie, post traumatische stresssyndroom of het slachtoffer zijn van seksueel geweld,
psychologische steun bieden. Het wil ook ontspanningsmomenten bieden voor kinderen in weeshuizen.
Seyoum en Lidiya maakten kennis met Yoyo en Yenetabet tijdens een speldag in het tehuis Zewditu
Meshesha in Addis. De kinderen waren uitzinnig blij om Yoyo ‘live’ te ontmoeten. Er werd gespeeld,
gezongen, geknutseld… Het project was o.a. financieel ondersteund door enkele Antwerpse families.

Yoyo in Zewditu Meshesha (foto Seyoum april 2022)

Inspiratie vond Yenetabet o.a. in de spelletjes van de Vlaamse kermis : ringwerpen, zakkenlopen…
Yenetabet steekt ook tijd in de opleiding van de coördinatoren en begeleiders van de kinderen in de
kampen voor ontheemde kinderen.
Een bijzonder programma is gericht op de bewustmaking van verantwoordelijken in de media en
humanitaire organisaties over de omgang met deze kwetsbare kinderen. De media berichtten over het
seksuele misbruik door de andere partij in het conflict. Interviews die gericht zijn op propaganda houden
er geen rekening mee dat de slachtoffers daarna extra getraumatiseerd raken wanneer ze dit openlijk – en
niet anoniem - voor tv doen.
Omdat het aanbod van educatief materiaal in Ethiopië beperkt is kreeg Finado de vraag om dit in België
aan te kopen. Finado financiert ook de geluidsinstallatie en verfrissingen voor de kinderen tijdens de

activiteiten in tien centra deze zomer. Mede dankzij de superopbrengst van de vastenvoettocht van H. Hart
Heverlee kunnen we dit waarmaken.

Yoyo is nu bekend in heel Ethiopië… en waar hij komt snellen kinderen toe. Hier in een IDP kamp.

NEHEMIA AUTISM CENTRE WIL
AUTISME BESPREEKBAAR MAKEN
Finado Ethiopië steunt het Autism Centre nu op
een permanente basis. Seyoum, Misrak en Lidiya
gingen ook mee op een mars om autisme meer
bekendheid te geven bij een ruimer publiek.

Nehemia vangt niet enkel een groep kinderen met
autisme op, het begeleidt ook de ouders en poogt
om autisme bespreekbaar te maken bij een ruim
publiek.

NEHEMIA AUTISM CENTRE STEUNEN ?
BE 46 7775 9906 8036 vzw Finado
met vermelding ‘Gift Nehemia’ !

Twee derde van de kinderen komen uit arme
families. Er wordt niet gevraagd om het verblijf of
onderwijs te betalen. Het centrum draait volledig
op giften en sponsoring.
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ASFACHAW EN ARGAGA SCHOOL
EERSTE FOTO’S
De vernieuwbouw van klassen in Asfachaw en
Argaga is in volle gang.

WWW.FINADO.BE
WWW.RUN4WATER.BE
Volg ons ook op facebook !
Dexia
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De lokale gemeenschap, de directie, het
onderwijzend personeel en het oudercomité zijn
betrokken bij de uitvoering van de werken. Het is
ook belangrijk om de leerlingen mee
verantwoordelijk te maken met het onderhoud

van hun school. Daarom helpen zij ook mee bij
klussen.

NIEUWE GEZICHTEN OPVOLGING
PETERSCHAPPEN
Het team van Finado Ethiopië in België krijgt
versterking van Charlotte Santens en Anne-Mie
Kelem. Ze nemen de opvolging van de
peterschappen over van Patrick en Martine die
zich in de post-corona toeleggen op
fondsenwervende
activiteiten
in
België
waaronder de Finado Quiz in september.

Leerlingen brengen natuurstenen
funderingen van het gebouw.
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Het project kan gerealiseerd worden dankzij de
vastenvoettocht van H. Hart Heverlee, de steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Mondiale
Raad van de Gemeente Berlare.

Charlotte en Anne-Mie

SEYOUM EN LIDIYA KOMEN NAAR
BELGIË
In november 2019 bezochten Jan, Rikki, Greta en
Filip projecten petekinderen in Ethiopië. De
daaropvolgende Coronacrisis, de oorlog tussen
rebellen in Tigray en het Ethiopische leger
zorgden ervoor dat we onze medewerkers enkel
nog ‘online’ in de ogen konden kijken. Daarin
komt nu verandering. We verwachten Seyoum en
Lidiya ergens tussen midden augustus tot midden
september. Op hun agenda vergaderingen over
de peterschappen en projecten, het bijwonen van
een vergadering van de Mondiale Raad Berlare,
een uitnodiging van Rotary Sint-Gillis-Waas, de
Finado Quiz en natuurlijk ook enkele
ontmoetingsmomenten met sponsors.

Lidiya en Seyoum onderweg naar Debre Sina voor projectbezoek

WERKING VAN FINADOETHIOPIË HERSTELT ZICH NA PANDEMIE EN OORLOG
Door de pandemie in 2020-2021 waren de mogelijkheden van fondsenwerving beperkt. Niet alleen voor
ons maar ook bij onze verschillende sponsors. Gelukkig konden eind 2021 de Finado Quiz, de
toneelvoorstellingen van Collectief Decorum en het optreden van Philippe Robberecht wel doorgaan. In
Ethiopië brak een open oorlog uit tussen het Tigreaanse TPLF en de Ethiopische strijdkrachten. Ook
buurland Eritrea mengde zich in het conflict. De bouw van nieuwe klassen in Asfachaw en Argaga diende
daardoor een tijd stil gelegd worden. 2020 (voorlaatste balk) was dan ook een jaar waarin weinig kon
worden gespendeerd. In 2021 (de laatste balk) herstelden de uitgaven zich…. en allers lijkt erop dat 2022
weer aansluiting vindt bij jaren voor de pandemie.

overzicht uitgaven Ethiopië 2007-2021
200 000,00
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00

VASTENVOETTOCHT H. HART
De vrijdagnamiddag voor de paasvakantie stapte
de hele eerste graad van het H.Hart door de
bossen in Heverlee t.v.v. de Asfachew en Argaga
school in de buurt van Finado. Een deel van de
grote opbrengst gaat ook naar Yenetabet (zie
openingsartikel) voor de aankoop van educatief
spelmateriaal.

WIM CLAEYS IN BERLARE
Een
uitverkochte
Oude
Schrijnwerkerij
verwelkomde Wim Claeys met het stuk ‘Queen’…
over het leven van een alleenstaande papa met
vier dochters. Wim Claeys zetten we zeker nog op
het programma…

Voor steun aan onze projecten danken we o.a.

UW GIFT MAAKT HET VERSCHIL VOOR KINDEREN IN ETHIOPIË
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. Giften gestort op rekening BE46 7775 9906 8036 zijn aftrekbaar
zodra ze op jaarbasis € 40,00 overschrijden. Het fiscaal attest wordt afgeleverd in het voorjaar volgend op de gift.
Giften kunnen gemaakt worden voor de peterschappen of specifiek voor één van de verschillende projecten. Geef
dit aan in de mededeling van uw overschrijving ‘ Gift voor ….. ‘ (warme maaltijden / asfachaw school / yenetabet /
peterschappen/ Nehemia Autism Centre / Almaz Ashine Ambo/ en vooral ‘GIFT HARTOPERATIE ET573’)

ACTIVITEITENKALENDER
FINADO QUIZ CC Stroming Berlare 9 september
Het is intussen de 9de editie van de Quiz die Finado
Ethiopië organiseert i.s.m. Chirojongens Berlare.
Meer info op de achterzijde van de Nieuwsbrief.
COLLECTIEF DECORUM Oude Schrijnwerkerij
Toneelgroep Collectief Decorum schenkt sinds
zijn oprichting zijn volledige opbrengst aan goede
doelen in Nepal, Congo… en Ethiopië. Meer dan
tien jaar steunde de groep een vijfentwintig tal
kansarme kinderen in de Ethiopian Andinetschool in Addis. Momenteel gaat het geld naar het
Nehemia Autism Centre in Addis.
Op 18, 19, 20, 24, 25 en 26 november spelen ze in
de Oude Schrijnwerkerij in Berlare.

Een toekomst voor Kefa !
We hebben jullie financiële steun
nodig !

Crew in Ethiopië Misrak, Seyoum en Lidiya

Dag lieve mensen,
Ik ben Kefa Melese en ik ben 5 jaar oud. Ik
woon in het weeshuis van Mevrouw Zewditu.
Ik heb een foutje aan mijn hart waardoor ik
niet echt met de andere kinderen kan spelen.
Als ik kan geopereerd worden dan kan ik net
als mijn vriendjes rennen en ravotten en ook
blijven leven. De operatie is in mijn land zeer
duur. Mevrouw Zewditu vraagt aan vele
mensen geld om mijn operatie te betalen. Ik
vraag jullie om een kleine bijdrage te doen
zodat ik gezond kan worden en een toekomst
krijg.
Rekeningnummer BE46 7775 9906 8036 met
vermelding
‘Gift hartoperatie ET573’
SKO GENT 28 September. FINADO ZOEKT NOG
VRIJWILLIGERS OM TE TAPPEN!

Hoe meer shiften we invullen… hoe meer geld!
interesse? neem contact met Hilde 0473947964

