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MET OPTIMISME EN VERTROUWEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Optimisme en vertrouwen
Met deze titel begonnen we ook
onze vorige nieuwsbrief…
In oktober 2016 kwamen er
onheilspellende
berichten
uit
Ethiopië: rellen, opstanden,… We
hadden niet echt een zicht op wat er
gebeurde. We werden langs
verschillende kanalen op de hoogte
gehouden over de toestand. Toen
het ministerie van Buitenlandse
Zaken negatief reisadvies op de
website plaatste en de diplomaten in
Addis zich niet meer vrij mochten
bewegen wisten we dat een reis er in
november 2016 niet in zat. Daardoor
was er ook geen Belgische delegatie
op de run. Maar dat konden jullie
allemaal lezen in de vorige
nieuwsbrief.
Nu zijn we maart 2017 en horen we
van links en van rechts dat, gezien of
dankzij de noodtoestand, het leven
in Ethiopië vrij vlot verloopt. Of er
onderhuids iets aan het broeden is
daar hebben we het raden naar.
Volgende
week
vertrekken
kennissen naar Addis en het
Noorden van Ethiopië. We hebben
het idee dat hun reisverslag voor ons
een barometer zal zijn om
voorzichtig plannen te maken om
een delegatie van Finado te laten
afreizen. We hopen van harte dat
het na het opheffen van de
noodtoestand rustig blijft en dat er
voor mogelijke problemen een
oplossing gevonden wordt waar
iedereen beter van wordt.
In deze nieuwsbrief alvast veel
nieuws uit Ethiopië!

PLECHTIGE OPENING ART SCHOOL IN MEHURE
Bij Finado focussen we op primaire behoeften, huisvesting, voeding,
gezondheid, drinkbaar water, onderwijs. Zonder dit alles kunnen mensen
niet functioneren. Op een filosofische avond, in het idyllische Mehure
Gedame in Ethiopië rees het idee om onze grenzen te verleggen. Eén van
de leerkrachten had een opleiding genoten aan de kunstacademie in
Addis en ze was er zeker van dat ook hier kinderen en volwassenen op
zoek waren om zich creatief uit te drukken.

Seyoum en Abba Ze Eyasus knippen het lint door.

We waren vol van het idee om hiervoor geld te verzamelen. De
kunstschool zou gebouwd worden in Mehure, inderdaad een idyllische en
inspirerende plaats voor kunstzinnige zielen. Abba Eyassus,
verantwoordelijke voor het reilen en zeilen in Mehure, heeft een
scherpzinnige geest om dergelijke plannen uit te werken. Hij kan de
ontwerpen op papier zetten en hij heeft ook de juiste mensen rondom
zich om die plannen ook uit te voeren.

Het bedrag dat we moesten
voorzien was zeker haalbaar dus
gaven we al snel groen licht om
aan de uitvoering te beginnen. Ze
hadden intussen ook al goed
nagedacht over het concept. Er
wordt gestart met 1 klaslokaal, er
worden lessen georganiseerd voor
volwassenen en jongeren.

De lerares van de kunstschool is
niet de minste, ze heeft academie
gevolgd in Addis en stelt in de
hoofdstad ook haar werken
tentoon. Op donderdag 9 maart
werd in het bijzijn van Seyum,
Joseph en Misrak en alle
schoolkinderen de ‘artschool’
officieel geopend. We zijn heel erg
blij dat we dit project met Finado
konden financieren en we hopen
dat de kunstschool niet enkel een
uitlaatklep kan zijn van creativiteit
maar ook veel mensen leuke uren
zal bezorgen. Wie weet wordt één
van
de
leerlingen
wel
wereldberoemd. Wij kijken er
alvast naar uit om de realisatie
met eigen ogen te zien.
Een nieuw project behelst de
inrichting van de artschool en het
aankopen van tekenmateriaal.

YEKA WOLIYA SCHOOL
Het
uitroepen
van
de
noodtoestand kort na het
regenseizoen had een nefaste
invloed op de bouwactiviteiten in
de Yeka Woliyaschool. Iedereen
wachtte af wat er zou gebeuren.
Rond de jaarwisseling kwam alles
rustig weer op gang.

De laatste betaling voor de
bouwwerken vertrok dan ook
maar begin maart 2017 naar
Ethiopië. Het ruwbouw is klaar en
de afwerking is nu in volle gang.

De meters en peters van de
petekinderen die deelnamen
kregen
intussen een foto
toegestuurd.

Samen met de Provincie-Oost
Vlaanderen en Gros – Gemeente
Berlare start Finado nog voor de
zomervakantie
met
de
voorbereidende werken voor een
sanitair blok in Yeka Woliya.

Er wordt momenteel gewerkt aan
een nieuw lastenboek voor de
bouw van dat sanitair. Momenteel
is er in de school geen sanitair dat
die naam waardig is. Voldoende,
veilig en net sanitair moet ook de
drempel voor meisjes om naar
school te gaan verlagen.

GIRLS RUN 2017
Meer dan 30 jongedames
verschenen onder de vlag van
Finado aan de start van de
‘Women First 5K’. Het moto van de
stratenloop waaraan meer dan
10000 meisjes en vrouwen
deelnemen is ‘Because she can !”.
De bedoeling is om de agenda
voor gelijkheid tussen mannen en
vrouwen onder de aandacht te
brengen.

In november 2016 werd de
Finado-deelname aan de Great
Ethiopian Run nog afgelast uit
veiligheidsoverwegingen.
Voor
november 2017 zijn we echter
vastbesloten om opnieuw met een
Belgische delegatie en een
heleboel petekinderen deel te
nemen in het grootste sportieve
evenement van Afrika.

Verschillende peters en meters
gaven te kennen om ook eens deel
te nemen aan ‘Run4water’ en zo
een project in Ethiopië te steunen.

De opbrengst zou gebruikt
worden om een deel van het
sanitair in Yeka Woliya te
financieren.

ZEWDITU MESHESHA
Ook in 2017 gaat Finado verder
met de ondersteuning van het
tehuis van Zewditu Meshesha. Dat
werd
vastgelegd
in
een
overeenkomst tussen Finado en
het weeshuis.

noodtoestand waardoor ook het
contact met de kinderen in
Mehure
Gedame
tot
een
minimum herleid werd. Ook het
aantal Finado deelnemers aan de
Great Run was zeer beperkt in
2016.

In maart zaten Yoseph en Abba
Eyassus rond tafel om een
feedbackcard voor te bereiden van
de kinderen in Mehure Gedame.
Die worden door Belgische
toeristen opgehaald in de loop van
april. We hopen die dan ook zo
snel mogelijk door te sturen naar
onze meters en peters.

Naast een aantal peterschappen
ondersteunt Finado het tehuis
financieel, niet enkel om de
materiële levensomstandigheden
van de kinderen te verbeteren
maar ook met een extra opvoeder
om de kinderen te begeleiden.

FEEDBACK
PETERSCHAPPEN
Waarschijnlijk blijft het ontbreken
van regelmatige feedback van een
aantal petekinderen een bron van
frustratie, niet enkel voor meters
en peters… maar ook voor de
Finadovrijwilligers in België. Een
deel van de feedback in het
voorjaar van 2016 ging verloren in
de post tussen België en Ethiopië.
Daarbovenop
kwam
de

Een negental petekinderen namen
ook deel aan de Midvastenviering
in Mehure. Ook van hen werden
foto’s doorgestuurd naar België.

De girls run (ook al in maart) was
een andere gelegenheid om foto’s

van een dertigtal petekinderen
door te sturen naar België. Die
foto’s
zijn
intussen
ook
doorgestuurd naar de meters en
peters.

Het meeste geduld vragen we
ongetwijfeld van de meters en
peters in België die een student
steunen die buiten de hoofdstad
studeert. Zeker in het voorbije
werkjaar waarin binnenlands
reizen niet altijd evident was… en
ook de mogelijkheden van het
internet beperkt werden.
Het bovenstaande leidde tot een
echt actieplan voor 2017.
Afhankelijk
van
de
veiligheidssituatie zullen Belgische
vrijwilligers een tweetal keer per
jaar afreizen om aanvullende
feedback te verzamelen… maar
vooral ter ondersteuning van de
Ethiopische medewerkers die het
verleden jaar in moeilijke
omstandigheden
hun
werk
moesten doen. Daarnaast wordt
ook
van
de
Ethiopische
medewerkers extra initiatief
gevraagd om op regelmatige basis
informatie over de petekinderen
door te spelen.

15 JAAR
FINADO ETHIOPIË
EEN INTERVIEW
Filip en Greta zetten zich al 15 jaar
in voor het reilen en zeilen van de
werkgroep Finado Ethiopië. Dat is
het ogenblik om hen eens aan de
tand te voelen over verleden –
heden en toekomst Finado
Ethiopië;
Dag Greta en Filip , kunnen jullie
even schetsen hoe het allemaal
begon.
Greta :”Dat is een lang verhaal.
Het gevoel dat we iets moesten
doen voor Ethiopië is uiteraard
gekomen door de adoptie van onze
zoon Yohannes die 19 jaar geleden
bij ons is gekomen. We hadden in
Berlare een paar trekkers om
benefieten op te zetten en we
deden dit i.s.m. Artsen zonder
Grenzen, Antenne Waasland. De
benefieten kenden een absoluut
succes. 75% van de winst ging naar
AZG en 25% stortten we op de
rekening van Finado.”

verantwoordelijkheid voor Finado
Ethiopië op ons wilden nemen.”
Greta :” We kregen 27
peterschappen en dat was het…”
We wisten in het begin niet goed
hoe we nieuwe peters en meters
moesten zoeken en we begonnen
bij onze vrienden en kennissen. We
organiseerden en BBQ in onze tuin
en nodigden 10 moeders uit om
samen 1 kind te sponsoren, we
organiseerden
een
kaas-en
wijnavond in de MicMac in Berlare
en daar namen 10 papa’s een
tweede peterschap op zich. We
waren vertrokken.”
Filip : “In 2012 gingen we van start
en een jaar later werden we dan
een ‘officiële’ werkgroep met
Thierry en Els, Luc, Luc en
Kathleen, Tom...’

Met wie werkten jullie samen in
Ethiopië en hoe verliep de
samenwerking ?
Filip :” Finado is ontstaan uit een
adoptiebureau die ook iets wilden
doen voor de kinderen in de landen
vanwaar de adoptiekinderen
kwamen, in dit geval Haïti,
Viëtnam en Ethiopië. In Ethiopië
hebben
we
jarenlang
samengewerkt met de man die
ook de adopties regelde, Ato Bruk.
De peterschappen groeiden snel
aan en hij bracht ook ons eerste
project aan, de kleuterschool in
Welkite.”

Startvergadering eerste werkgroep

Naast de peterschappen kwam er
ook al snel de vraag om duurzame
projecten op te starten. Vanwaar
kwam de vraag ?

Filip : “Op het allereerste
Ethiopisch
kerstfeest,
georganiseerd door Guido en
Marina in Bornem, werden we
door leden van de kern van Finado
aangesproken. Ze vroegen of ze bij
ons thuis eens een klapke mochten
komen doen. Door het succes van
de peterschappen en de projecten
in Haïti hadden Guido en Marina
niet de tijd om voluit te gaan voor
Ethiopië en Viëtnam en dus
kwamen ze aan Greta en mij
vragen
of
we
de

mee op de kar sprongen waardoor
we grote fundraise-avonden
hebben kunnen organiseren, ooit
zelfs met een echte openbare
veiling
met
werkjes
van
petekinderen.”

Filip : “ Finado is een non-profit
organisatie die al jaren de gunst
geniet om fiscale attesten uit te
reiken aan zijn donoren. Op een
bepaald moment kwam vanuit die
hoek de eis om maximum 50% van
de middelen aan te wenden voor
de peterschappen en minstens
50% voor duurzame projecten :
scholen,
drinkbaar
water,
sensibilisering,…”
Greta : “We hadden al wat
ervaring met het organiseren van
feestjes en benefieten en het feit
dat we concrete projecten konden
koppelen
aan
dergelijke
bijeenkomsten maakte het iets
makkelijker om mensen te
overtuigen om te komen. We
hadden ook heel wat sponsors die

Kleuterschool in Welkite

Greta : “ Hier kwamen al een
eerste keer wat frustraties, het
duurde eeuwen vooraleer we
vooruitgang zagen. Niemand,
noch wij hier in België noch de
mensen in Ethiopië hadden echt
ervaring met het realiseren van
een project. Het was pas met een
grote gift van de Belgische
Overheid, Dienst Vredesopbouw,
dat we het project een boost
konden geven en het resultaat was
overweldigend. Het feit ook dat de
school gebouwd werd in een streek
waar vrijwel geen scholen waren,
gaf ons en onze donoren een
heerlijk gevoel. Ondertussen is er
ook een lagere school, met vier
verdiepingen, gebouwd op die
plaats. Elke keer als we de school,
met meer dan 1000 leerlingen
bezoeken, hebben we een warm

gevoel. Dit eerste project werd ook
het paradepaardje van Finado.”
En jullie konden het hele Finadogebeuren combineren met werk,
gezin, …?
Filip : “ Dat is een ander verhaal,
want behalve 10 mama’s en 10
papa’s die we elk jaar weer wilden
samenbrengen, de benefieten die
we organiseerden, gingen we
ondertussen ook naar scholen om
inleefdagen met de leerlingen te
doen. Dansen, namen maken in
het Amhaars, sobere maaltijden,
…, we hebben het allemaal gedaan
en het knutselwerk deden we in de
schaarse vrije momenten thuis. De
andere leden van de werkgroep
gingen andere engagementen aan
waardoor de druk meer en meer
op onze schouders kwam te liggen.
We moesten ook feedback geven
aan de sponsors, nieuwsbrieven
schrijven,
een
boekhouding
bijhouden, controlereizen doen,…
en voor ik het echt door had was ik
bijna fulltime met Finado bezig.”

Onze eerste nieuwsbrief.

Greta : “ Ja, het werk in onze zaak
kon daar wel eens onder lijden. De
werkgroep draaide op dat
ogenblik op drie personen. Walter
die zich bij de werkgroep had
aangesloten nam daarbij gelukkig
steeds meer taken op zich – zeker
de
opvolging
van
de
peterschappen. We moesten op
zoek naar nieuwe mensen om ons

te helpen. Filip deed de
boekhouding en het contact met
Ethiopië, waar we ondertussen een
nieuwe medewerker hadden,
Seyum, en ik trachtte zoveel
mogelijk fondsen te werven om
projecten te realiseren. We hebben
dan ook de knoop doorgehakt en
we hebben mensen aangetrokken
om ons bij te staan. We zijn nu in
de kerngroep met 8 mensen en
iedereen heeft zijn taak en dat
loopt vlot.”

Medina was ons eerste petekind… ze werd
verpleegster.

Filip: “ Ja, ondertussen zijn het 300
peterschappen om op te volgen,
een volledige boekhouding, en we
streven ook elk jaar naar een groot
bedrag om te besteden in Ethiopië,
wat ons tot hiertoe nog altijd lukt.
We gaan nog steeds naar scholen,
we hebben onze meters en peters,
we hebben contacten met serviceclubs, we dienen aanvragen voor
subsidies in bij Gemeente,
Provincie, Overheidsinstanties,…
met dat grote verschil dat Greta en
ik er niet meer alleen voor staan en
dat we ook nog tijd hebben voor
andere dingen.”
Waarschijnlijk waren er in die 15
jaar niet alleen hoogtepunten
maar ook wel dieptepunten
kunnen jullie daar iets over
vertellen ?
Filip : “De absolute hoogtepunten
zijn de controlebezoeken aan
Ethiopië. Dat is hard werken. Maar
omdat we zelf onze reiskosten
betaalden konden we het nuttige
(vergaderen,
projecten
en
gezinnen bezoeken) koppelen aan
het aangename. We hebben aan
elke reis uitstappen gekoppeld en
op die manier hebben we, behalve

de Balle Mountains en de Danakil,
bijna het hele land bezocht. Het
bezoek aan een petekind in het
afgelegen Mizan Tefere was één
van de leukste uitstappen. Een
streek ver weg van het toeristische
circuit:
super
groen,
koffieplantages, watervallen… op
de markt tot aan onze enkels in de
modder.

Mijn absolute hoogtepunten
waren
de
edities
van
Run4water…de deelname aan de
Great Ethiopian Run… en daarna
de ontlading samen met de
medewerkers en de petekinderen
op het terras van Ras Amba. Het
gebeuren op zich is zeer intens, ik
loop
altijd
met
dezelfde
sponsorkinderen en dat geeft mij
een enorme voldoening.

Bij de eerste editie van Run4water… toen
nog maar een klein groepje.

Ook het feit dat mensen uit België
zodanig aangesproken worden
door onze werking dat ze
meereizen om deel te nemen aan
de RUN voelt voor mij echt
fantastisch. Ik heb hieraan al
verschillende
mooie
vriendschappen
overgehouden.
Vaak kom je op zo’n reis ook
dichter bij elkaar. Het feit dat die
mensen zich ook laten sponsoren
voor de 10km is een opsteker. Zo
moeten we niet steeds in dezelfde

vijver vissen. Vorig jaar heb ik de
RUN heel erg gemist, ik hoop dat
we er dit jaar weer mogen bij zijn.
Mocht er iemand goesting hebben
om
mee
te
gaan…farenjo@hotmail.be.
Als
project vond ik het meest
geslaagd: het waterproject in
Debre Sina. Daar kwamen we tot
een echte samenwerking met het
dorp en met de overheden. Water
brengen bij mensen op zo’n
afgelegen plaats is gewoon super.

Greta : “Ik kan me voor 100%
aansluiten bij het betoog van Filip,
daarbovenop geniet ik ook van
projecten die afgewerkt worden .
Bijvoorbeeld een school die af is en
waar
honderden
kinderen
onderwijs kunnen volgen (op 15
jaar zijn er dat al een paar duizend
die daar hun broek versleten
hebben) of een dorp zonder water
waar de vrouwen niet meer
midden in de nacht moeten
opstaan om kilometers ver water
te halen maar gewoon naar een
aftappunt in hun eigen dorp water
kunnen halen daar wordt ik zo blij
van. Natuurlijk is het niet altijd
rozengeur en maneschijn, ik
herinner mij dat we een weeshuis
op gestart waren ‘Tesfa Home’.

Het had bloed zweet en tranen
gekost om dit rond te krijgen en
uiteindelijk is het volledig op en
sisser uitgelopen, daar heb ik
enorm van afgezien. We werken
nu met drie mensen in Ethiopië,
Seyum, Joseph en Misrak en ze
doen ongetwijfeld hun werk heel
goed , dat zien we aan de
resultaten als we daar zijn maar ze
communiceren niet altijd op
dezelfde manier als wij dat zouden
willen. Daardoor kunnen we soms
niet de feedback geven die jullie,
sponsors, zouden willen krijgen.
Daar heb ik soms ook hartzeer van
maar we werken aan een nieuw
plan om de communicatie op te
krikken.
Filip : “We zijn dankbaar voor wat
we allemaal mochten beleven als
Finadovrijwilligers. We hebben
fantastische mensen ontmoet in
die voorbije 15 jaar. Ik denk dan
maar aan Abuna Melketzedek…
een man die zijn gewicht in de
schaal legde om een project door
te duwen… aan Abba Eyasus met
zijn onvoorstelbare daadkracht…
Heel veel kinderen en hun families;
De vriendelijkheid waarmee we
omringd
worden
in
onze
gastverblijven, de mensen die ons
overal naartoe brengen. Ook in
België hebben we op dankzij
Finado manier veel bijzondere
mensen leren kennen.

Nog een laatste vraag : hoelang
denken jullie hier nog mee door
te kunnen gaan ?
Filip : “Ik was al bang dat deze
vraag zou komen…we hebben ons
dat zelf ook al dikwijls afgevraagd.
Gelukkig zijn we met een ijzersterk
team in België en helpen we
mekaar als we eens een dip
hebben.”
Greta: “We maken voorzichtig
weer plannen om dit jaar nog af te
reizen en nadat we in Ethiopië
geweest zijn hebben we steeds een
opstoot van energie, er komt
momenteel veel nieuws over de
projecten en daar houd ik me aan
vast om verder te doen. Het feit
dat Filip en ik allebei gebeten zijn
door dezelfde microbe maakt het
uiteraard gemakkelijker om verder
te doen. Ook het enthousiasme dat
onze eigen kinderen steeds aan de
dag gelegd hebben, hun inzet om
bij het kerstfeest, de quiz en
andere activiteiten steeds paraat
te zijn heeft veel geholpen om
steeds door te gaan. Onze eerste
kleinzoon heeft een Ethiopische
mama en een Ethiopische papa
dus ik denk dat zijn verbondenheid
met het land voor een nieuw boost
zal zorgen om verder te werken.
We hebben ook het geluk dat , mits
de nodige inspanning van het
volledige team, er nog steeds geld
binnenkomt
om
belangrijke
projecten te realiseren.”

Bij de opening van nieuwe klassen in
Babyland – Addis Abeba.

Volg
Finado
ook
op
www.finado.be en like us on
facebook !
Op het terras van het Tesfa Home

Onze chauffeur Ferdie en zijn familie.
Helaas te jong overleden.

EEN KIJK OP DE UITGAVEN IN ETHIOPIË 10 JAAR
Het is een traditie om in de eerste nieuwsbrief van het werkjaar eens
terug te blikken op de uitgaven van V.Z.W. Finado in Ethiopië. De
prognose voor 2017 is dat deze in dezelfde lijn zal liggen van 2015-2016.

UITGAVEN ETHIOPIË OVER LAATSTE 10 JAAR
van 2007 tot en met 2016
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De
inkomsten
voor
de
peterschappen worden voor het
overgrote deel gedragen door vaste
meters en peters via een bestendige
opdracht. De financiering van
projecten wordt op zijn beurt
gedragen door eigen activiteiten
(kerstfeest, quiz, verkoop boekjes,
run4water…),
activiteiten
van
derden waaruit Finado inkomsten
werft door mee te werken
(nieuwjaarsfeest Bond Moyson, SKO
Gent), provinciale en gemeentelijke
subsidies, giften van serviceclubs,
vastenacties in scholen, éénmalige
giften....

De noodtoestand had een vertragend effect op de uitgaven in 2016 (10).
In het bijzonder in de projecten.

UITGAVEN PETERSCHAPPEN
van 2007 tot en met 2017
90 000,00

In 2017 ging het leeuwenaandeel
van de projectwerking naar de bouw
van vier klassen in Yeka Woliya, de
bouw van een artschool in Mehure,
de afwerking van het waterproject in
Debre Sina, Boeken en didactisch
materiaal in de Emanuel school in
Wonji
Shoa
en
de
capaciteitsversterking van onze
zusterorganisatie in Ethiopië.
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In de uitgaven in de peterschappen zien we een lichte toename door een
aantal nieuwe peterschappen die afgesloten werden in overleg met de
Woreda’s Yeka en Arada. Een gevolg van de erkenning die Finado kreeg
van de Ethiopische overheid in 2014.

De inkomsten en uitgaven van de
werkgroep Ethiopië maken integraal
deel uit van de boekhouding van
V.Z.W. Finado die jaarlijks wordt
voorgelegd ter goedkeuring en
wordt neergelegd.

ACTIE IN BELGIË

voor de papa’s, een dansworkshop
en een praatcafé voor de tieners.

infostand.
Op
26
januari
overhandigde het korps fier een
cheque van 3000 € aan Katleen !
De centen zullen gebruikt worden
voor de inrichting van de 4 pas
door Finado gebouwde klassen in
Yeka Wolaya (op 1 uur rijden van
Addis) waar tot dan de school
voor meer dan 1000 leerlingen
beperkt bleef tot 4 lege lemen
klassen.

Als kers op de taart maakte
Mevrouw
Jeshim
alweer
overheerlijke injera klaar. Er was
dan ook flink wat ontgoocheling
toen op het einde van de avond
aangekondigd werd dat de 15de
editie meteen ook de laatste was.
We hebben besloten om het doek
te laten vallen over het kerstfeest
op een moment dat we nog met
velen de grote festivalhal konden
vullen.

NIEUWJAARSFEEST
BOND
MOYSON OOST VLAANDEREN

KERSTCONCERT ERPS KWERPS
“Je zal maar anno 2016 na Christus
in een stal geboren worden. Je zal
maar je hele leven in een stal
verblijven,
geprangd
tussen
metalen platen en duizenden
andere mensen. Je hebt dan wel
stroom en een mini TV om te
kijken naar de gesloten en
vergrendelde herbergen wat
verderop en naar de onbereikbare
weelde elders. Zou je dan niet
soms denken : verdorie, ik trap het
hier af. Ginder is het beter.
Uitbreken, verlangen, jaloersheid,
of ondergaan in alcohol of drugs.
Wij, wij de wijze koningen en
koninginnen zijn toch een beetje
bang dat die mensen het beu
worden en dat ze onze wereld
anders gaan kleuren. Zouden wij
niet beter een beetje van ons
goud, wierook en mirre kunnen
geven zodat die mensen zich
gelukkiger
voelen
in
hun
omgeving, bij hun familie en
vrienden, op hun grond ? Wij hier,
zij daar en allen met een goed
warm gevoel.” Jan

We willen al onze trouwe
bezoekers, medewerkers en
vrijwilligers van harte danken voor
de vele jaren dat ze van de partij
waren. Uiteraard laten we onze
sponsors en fans niet in de steek,
we denken na over een nieuw
event en we hopen jullie daar snel
over te kunnen berichten.
KERSTFEEST 2017
15de editie van het Ethiopisch
kerstfeest was een topeditie. De
sfeer zat er goed in. Er was dan ook
aan alles gedacht. Er waren de
traditionele dingen van elk jaar
zoals de pannenkoeken en de
wafels, de springkastelen, de
koffieceremonie en een lekker
Ethiopisch biertje. Maar er was
een heus beautysalon voor de
meisjes, er waren kickerbakken

PERSONEELSFEEST EVERE
Voor de tweede maal op rij
nodigde sponsorouder Geert Van
Moer Finado Ethiopië uit als
goededoelproject (samen met
Togo) om mee te helpen op het
hoofdkwartier te Evere. Geert is
de organisator en bezieler van dit
feest waaraan ca 700 officieren en
kaderleden aanschuiven voor een
spaghetti. Jan kreeg de hulp van 4
vrijwilligers (Georges, Julien, Leon
en Pierre ) voor de tombola en de

Finado trok met een enthousiaste
groep vrijwilligers naar het
nieuwjaarsfeest in de Vooruit. Na
het feest mocht Patrick een
cheque van 2000 euro in
ontvangst nemen.
SCHOLEN VOOR FINADO
Finado
zendt
tijdens
de
vastenactie zijn zonen en dochters
uit naar De Vlindertuin in Zele, de
Kouterschool in Zele, het Groene
Poortje in Kaster, het Sint
Janscollege in St. Amandsberg. In
al die scholen worden acties op
touw gezet om de projecten van
Finado te ondersteunen.

AGENDA
FINADO QUIZ 2017
Op vrijdag 15 september in CC
Stroming te Berlare… intussen de
5de editie van de Finado Quiz. Een
algemene kennisquiz voor teams
van 4 personen. Alle informatie
kan je nu reeds krijgen bij
patrick.beelaert@finado.org.
RUN4WATER 2017
Met
‘enige
voorzichtigheid’
kondigen wij nu reeds run4water
2017 aan. De Great Ethiopian Run
vindt plaats op 26 november 2017.

