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EEN ZOMER VOL NIEUWS
UIT ETHIOPIË
Martine, Rikkie, Patrick en Jan
trokken deze zomer op eigen
kosten naar Ethiopië. Ze volgen in
België de peterschappen van
jongens en meisjes in Ethiopië en
zijn de schakels tussen hen en de
meters en peters in België. Voor
Martine was het zelfs een eerste
kennismaking met Ethiopië en de
kinderen waarover ze zich toch zo
bezorgd weet.
Bij hun terugkeer in België was
hun
enthousiasme
niet
te
stuiten...onmiddellijk kropen ze
achter hun toetsenbord om de
informatie te delen met de meters
en peters. Soms was er weinig of
geen nieuws, heel goed nieuws of
zelfs droevig nieuws. De tijd in
Addis was te kort om alle
kinderen te zien…of nieuws over
hen te krijgen bij Seyoum, Yosef
en Misrak. Slechts van een tiental
kinderen hadden ze geen nieuws
bij hun terugkeer.
Ook Obama strooide roet in het
eten… door zijn bezoek aan
Ethiopië was het verkeer in de
straten
van
Addis
nog
problematischer dan gewoonljk.
Hele stukken van de stad waren
afgesloten van de buitenwereld….
Wat bij de eerste vergadering van
de werkgroep Ethiopië opviel was
het vuur waarmee Martine,
Rikkie, Patrick en Jan zijn
teruggekeerd. Ze vertellen over de
kinderen en hun problemen met
passie en gedrevenheid… en hun
vastbeslotenheid oplossingen te
zoeken.

Heel veel tijd werd vrijgemaakt
om
met
de
Ethiopische
medewerkers samen te zitten en te
kijken hoe de opvolging van de
peterschappen beter kan, sneller
kan tussenbeide gekomen worden
in noodsituaties en de feedback
verdiept worden.

Seyoum, Yoseph en Jan in gesprek

Twee lopende projecten werden
bezocht : de Maru Choboteschool
in Inchini en de Bewa school in
Fiche.

Cement maken in Inchni

Onder weg naar Mehure werd ook
halt gehouden in de Melketzedek
school in Welkite. Finado wacht
op een projectvoorstel voor een
betere
elektriciteitsvoorziening
voor het hoofdgebouw.
Normaal is er in de zomer
(regenseizoen in Ethiopië) weinig
nieuws te sprokkelen… maar dat
is deze zomer dankzij Martine,
Rikkie, Jan en Patrick anders.

WERKEN KLASSEN
MARU CHOBOTE
SNELLER DAN PLAN
De werken aan de Maru
Choboteschool verlopen sneller
dan gepland.

Metser in Inchini (juli 2015)

Jan schreef een verslag van het
bezoek
dat
de
Belgische
vrijwilligers brachten aan Inchini:
“we kwamen in de late
voormiddag aan bij de Maru
Choboteschool in Inchini. Daar
werd naarstig gewerkt aan de 4
klassen van 7 x 8 m die door
Finado worden gefinancierd. Elke
klas zou tot 80 leerlingen
bevatten. De architect Girma
Haile
vergezelde
ons
en
verklaarde dat indien Finado de
nodige fondsen tijdig overmaakt,
de klassen tussen september en
november kunnen klaar zijn.”

Stand van de werken – Juli 2015
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OPVOLGING
PETERSCHAPPEN
PRIORITEIT FINADO
Peterschappen van jongens en
meisjes hebben hun belang in het
verleden meer dan bewezen. Toch
is niet elk peterschap af te ronden
met een succesverhaal… en is de
ontgoocheling bij medewerkers,
vrijwilligers en sponsors soms
groot. Gelukkig zijn er de vele
succesverhalen en de zichtbare
evolutie in de gezinnen. Finado
stelde steeds het belang van
onderwijs
(petekinderen
op
school!) centraal… maar probeert
waar mogelijk ook de moeilijke
thuissituatie te verlichten door
steun bij dringende medische
problemen, verbeteren van de
woning, extra’s voor voeding,
kleding….

Een blije Meron en haar mama

Martine, Rikkie, Patrick en Jan
hadden
ontmoetingen
met
petekinderen bij hen thuis, in het
tehuis waar ze wonen… of
regelden een afspraak in een
afgehuurd zaaltje.
Jan schreef ons een mailtje over
de eerste dag in Addis: “We
spoelen de nachtgeuren (een hele
nacht op het vliegtuig) weg in een
piepkleine douche en rijden om 10
u naar het hotel Ras Amba waar
we in een klein zaaltje de eerste
families
zullen
ontmoeten.
Braaf zitten ze op een rijtje te
wachten en één voor één nemen
ze plaats voor de tafel waarachter
wij zitten te noteren, te
fotograferen en te bespreken.
Martine bijt de spits af en

interviewt de kinderen met haar
vriendelijke stem. Ze doet dit zo
aangenaam dat ze meteen het hele
rijtje
mag
aflopen.
Yosef vertaalt en Seyoum
(ondersteund door Misrak, onze
derde medewerkster) stelt de
kinderen op hun gemak terwijl
Patrick zich om de pakjes
bekommert.
Zowel de kinderen als hun
mama’s en andere familieleden
zijn netjes uitgedost. Het lijkt of
er geen vuiltje aan de lucht is. De
achtergrond blijkt heel wat anders
en één keer begeven bijna onze
gevoelens. Zo wat 15 kinderen
hebben we gezien en het is
overduidelijk dat we aan de
sponsors kunnen vertellen dat hun
hulp nog broodnodig is en beslist
goed besteed.
Na de lunch moet Yosef naar de
les en trekken we samen op
huisbezoek met Seyoum die ons
door de sloppenwijken in de regen
en over glibberige, oneffen
paadjes tot in de huiskamers
loodst. Soms is het wat zoeken
omdat de kinderen niet thuis zijn
en omdat er geen licht in de
woonruimtes is. In onze verste
verbeelding hadden we het ons
niet kunnen voorstellen.

Patrick na bezoek aan een petekind

Eén, maximum twee piepkleine
kamers propvol met een bed of
zetels, huisraad gewrongen tussen
deur en stapels van alles en nog
wat, weinig of geen buitenlicht, af

en toe een klein TVscherm , en op
een vreemde manier samengestelde gezinnen.
Een oma met kleinkind, een grote
broer die alleen voor zijn zusje
zorgt, een alleenstaande mama,
een man die niet tot de familie
behoort : alle combinaties zijn
mogelijk. We bezorgen uit een
winkel wat teff (graan voor
injera), steken hen een hart onder
de riem dat Finado hen blijft
helpen en vinden zo vaak een
gemeende hartelijkheid, dankbaarheid en lachende mensen op
onze confrontaties.

Niet alle petekinderen hebben het
geluk op te groeien bij moeder,
grootmoeder,
tante…
maar
kunnen enkel terecht bij een verre
verwante of een gezinsvervangend
tehuis. Finado ondersteunt via
peterschappen en periodieke
materiële steun het tehuis van
Mevr. Zewditu in de rand van
Addis en het tehuis van Mehure
Gedame Eyassus vlak bij het dorp
Hawariat.

EEN PAKJE VOOR JOUW
PETEKIND ?
In november trekt een groep
Vlamingen naar Addis voor
deelname aan de Great Ethiopian
Run… en enkele hebben nog
wat plaats in hun bagage om
pakjes mee te nemen.
Stuur jouw brief of pakje voor
jouw petekind vóór 31 oktober
naar :
Finado – De Sutter
Donklaan 185
9290 Berlare

Een dolblije kleuter krijgt een pak !

Want dat is het : enerzijds een
mokerslag en anderzijds een duw
in de rug die onze motivatie
opdrijft. Finado is binnen die
massa mensen een druppel maar
ééntje die toch ca 300 kinderen uit
de woestijn haalt en hen brede
kansen geeft. We vinden het
jammer
dat
we
geen
tienduizenden kinderen kunnen
helpen, daarvoor zijn we te klein
en te beperkt.”

Vergeet ook aan de buitenzijde
niet
de
naam
en
het
peterschapnummer
van
je
petekind te vermelden !
In zijn mailtje na het bezoek aan
Zewditu schreef Jan : “In het
weeshuis Z. was onze komst
prima voorbereid ! Een lange rij
kinderen stonden hun beurt af te
wachten om met ons kennis te
maken, informatie te geven en ons
attent te maken op acute
problemen bij enkelen onder hen.
Zo maar even 31 passeerden de
revue. De sponsors zullen bij de
publicatie van de nieuwsbrief
zeker de rapporten en foto’s in
hun bezit hebben.
Hier en daar zal Finado moeten
bijspringen, en dat bespreken we
hier met Seyoum en Yoseph en na
onze terugkeer met de rest van de
ploeg in België.
(vervolgd op achterzijde)

een beetje ontgoocheling voor ons.
Gelukkig kunnen Patrick en Martine
hun petekind Mekdes ontmoeten die
vlak bij woont.

Uitnodiging voor 11 september

ETHIOPISCH NIEUWJAAR
Huisaperitief met Ethiopisch hapje
Ethiopisch Nieuwjaarsbuffert (ook veggi)
Dessert
Afsluiter : Traditionele Koffieceremonie
Reserveer : info@gojoantwerp.be
Minderbroedersrui 43 – 2000 Antwerpen
03 284 20 49

De kinderen waren allemaal netjes,
de meesten zagen er goed uit en
waren wat schuw, maar zeer beleefd.
Ook de kamers bleken proper en
ordelijk. En dit onder leiding van
een 90jarige dame !

Eerst bezoeken we onderweg in
Welkite de grote school die dank zij
de steun van Finado werd gebouwd.
Een indrukwekkend gebouw met
1000 leerlingen, goeie constructie en
voorzieningen.
We nemen ons voor met Abba
Eyassus even te gaan praten over het
onderhoud, en de sportplaats die al
jaren in planning is.

Kinderen in Mehure

Slaapkamer bij Zewditu.

Martine en Rikkie hadden vooral
veel verwacht van het bezoek aan
Mehure. De nieuwe regelgeving
betreffende de opvang van kinderen
in Sothern Peoples NN waarvan de
Gurage Area deel uitmaakt bepaalt
dat kinderen de zomervakantie in
een (mogelijks verwant) gezin
doorbrengen.
Jan schreef daar over : “Op maandag
20/09 rijden we naar Mehure, het
tehuis van Mehure waar we een
20tal petekinderen volgen. Berichten
sijpelen door dat de kinderen door de
regering verplicht worden om tijdens
de vakantie naar hun (verre)
verwanten te gaan om in contact te
blijven met de wereld buiten de
gesloten gemeenschap. Positief voor
de ontwikkeling van de kinderen.
Maar om heel eerlijk te zijn … toch

Mehure bereiken we na 3 uur auto en
3 km stappen met donder en regen.
Abba toont ons de plaatsen waar
onderricht wordt gegeven in liturgie,
muziek en harp (hij zou ’s avonds
enkele minuten voor ons spelen). De
taal is Giiz (zoals bij ons Latijn). De
maaltijd is lekker met lokale
groenten en vlees.
In het (half) donker sukkelen we al
glijdend en bescherming zoekend
tegen de stortregen naar onze
eenvoudige slaapplaatsen.
Geen connecties over internet,
complete stilte in een groene,
idyllische omgeving.
Op dinsdag 21/07 maken Martine en
Rikkie een wandeling in de buurt
terwijl Patrick en ik met Abba en
Seyoum een bespreking voeren over
vlottere communicatie i.v.m. de
sponsorkinderen en zuiverheid in de
school. Hij is immers voor beiden
de grote baas.

De lijnen worden uitgezet, goede
voornemens worden aangehaald ; het
lijkt of onze wensen zullen vervuld
worden. De toekomst zal uitwijzen
wat zal geconcretiseerd (kunnen)
worden. Elektriciteit op de school
(die er nu niet is) zal er moeten
komen als ze een computerklas voor
de 8ste graad willen opstarten.
Alleen de centen zijn er weer niet.
Zuiverheid van klassen en terreinen
zou een vorm van opvoeding kunnen
worden, maar wat doe je als je
omgeving er niets om geeft ?
Een petekind ontmoet wiens
rechteroog blind wordt. Operatie
wordt dringend, maar de middelen
ontbreken totaal. Willen we de
toekomst van dit kind vrijwaren, zal
er weer een inspanning nodig zijn.”

FINADO ZOEKT
PETER/METER
VOOR JONGEN/MEISJE
IN ETHIOPIË
Finado zoekt meters en peters voor
kinderen in wijk Yeka en Arada van
de Ethiopische hoofdstad. De
kinderen werden gescreend door de
sociale diensten van de Woreda
Yeka en Arada.
Ben jij kandidaat ?
Neem snel contact op met Patrick,
Martine, Jan of Rikkie :
Patrick. beelaert@finado.org
Agenda, Run4water, Nieuws over
Debre Sina… volgt in speciale editie
oktober.

