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Ethiopië ontvangt momenteel duizenden landgenoten die vanuit o.a. Saoedi-Arabië worden
teruggestuurd. Met iets meer dan 90 geregistreerde besmettingen zijn nu ook de eerste doden geteld.
In de loop van maart werd reeds besloten de stelselmatige huisbezoeken stop te zetten. Begin mei
zullen er ook geen uitbetalingen aan de petekinderen en hun families op het kantoor plaats vinden…
maar onze medewerkers zijn creatief !

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VRAGEN
BIJZONDERE MAATREGELEN
BEGIN APRIL VOND ONZE EERSTE VIDEO-CALL
VERGADERING PLAATS.

hebben ze vrijwel voor elk kind een nummer
bemachtigd waarop het geld kan overgemaakt
worden. Het is onpersoonlijk en men kan het verhaal
over zijn moeilijkheden niet kwijt… maar het is nu
eenmaal ‘a la guerre comme à la guerre’.
Onze medewerkers werken nu ook van uit ‘hun kot’
thuis.

Afstand bewaren, handen wassen en in uw kot blijven
zijn ook de boodschappen die de Ethiopiërs deze
dagen mee krijgen.
Sinds het begin van de coronacrisis zijn de prijzen van
basisproducten de hoogte in geschoten. In veel van de
arme gezinnen hangt het inkomen af van ‘daily
labour’. Taxi chauffeurs mogen nog maximaal één
persoon mee nemen… maar wie zich wil verplaatsen
moet wel het dubbele betalen.
De armsten lijden dubbel onder deze crisis. Gelukkig
werd enkele jaren geleden gestart met een
spaarsysteem voor de petekinderen. Dit zorgde er
voor dat onze medewerkers van heel wat kinderen
een rekeningnummer hebben. Enkele weken geleden
begonnen Seyoum, Misrak en Lidiya rond te bellen
naar de families van de kinderen om te weten op welk
rekeningnummer (van ouders, grootouders, verwant)
men het sponsorgeld kon overmaken. Nu eind april

Misrak in quarantaine met haar vier kinderen : Elyad (8 jaar),
Elyana (6 jaar), Elshalom (3 jaar) en Elnobel (11 maand)

… EN GROTE INSPANNINGEN
In overleg werd beslist om de gezinnen in deze
moeilijke periode een hart onder de riem te steken en
de uitbetaling voor mei-juni met 50% te verhogen.

SOLIDARITEIT VOOR ZAIDA
IN ETHIOPIE EN BELGIË
De oproep voor steun aan Zaïda en haar familie van
wie het huisje in maart werd vernietigd door een
brand is niet in dovemansoren beland. We maakten
deze week een bedrag over voor de aankoop van
nieuwe huisraad. Dank aan haar sponsors en
schenkers ! In Addis zelf zorgden buren, familie en
vrienden er voor dat hun huis in recordtempo kan
opgebouwd worden.

VEEL GROETJES VAN
SEYOUM, MISRAK EN LIDIYA
VANUIT ‘HUN KOT’

Groetjes van Seyoum… die nu zelf zijn koffie maakt… en voor zijn
buren.

Door de sluiting van de scholen, de verplichte social
distancing en het feit dat reizen tussen de hoofdstad
en het platteland verboden is zijn de projecten in
Debre Sina en Wonji Shoa on hold.

BEZORGDHEID OVER
GEZONDHEID PETERS/METERS
Bij het contact met de petekinderen en hun families
kregen Seyoum en Lidiya dikwijls de vraag hoe het met
de meters en peters in België gesteld is. Zeker die
kinderen die ooit bezoek kregen van hun ‘Belgische
familie’ of regelmatig iets van hen mochten ontvangen
dringen bij onze medewerkers aan op nieuws.
Seyoum en Lidiya kunnen enkel vertellen dat wij in
België net als hen in ons kot moeten blijven !

Groetjes van Lidiya die nu bij haar grootmoeder verblijft in Addis.

LIEVE SPONSORS EN
SYMPATHISANTEN : HOU HET
VEILIG EN GEZOND !
Steven en Hilde, Guido en Marina
Patrick en Martine, Jan en Rikki
Filip en Greta

