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4 KLASSEN GEOPEND IN
MARU CHOBOTESCHOOL
Op 21 november kon een
delegatie van 14 Belgische
Finado sympathisanten de
vier nieuwe klassen in de
Maru
Choboteschool
in
Inchini openen.
Voor het derde jaar op rij
werd
in
de
school
geïnvesteerd. Na drinkbaar
water, sanitair voor de
meisjes, schoolbanken en
elektriciteit was het tijd
voor
een
nieuw
klassenblok.

Het lint werd doorgeknipt
door
Herman
als
vertegenwoordiger
van
Rotary-club
Sint-GillisWaas die ook in de
financiering
een
groot
aandeel hebben – en
Georges die zich bijzonder
inzette voor Run4water.
Misrak en Steven kregen
dan weer de eer om het
plaket te onthullen. Voor
de hele school is het een
echte feestdag.

Ook
de
oude
lemen
klassen blijven in gebruik.
Door de nieuwe klassen
kan het aantal leerlingen
per klas zakken van 100
naar 75.

Na de opening werd een
traditioneel
brood
aangesneden door Antoine.
Na de obligate toespraken
kon het feest beginnen.

INTERVIEW MET
ABBA ZEEYASSUS
IN MEHURE
We leerden Abba ZeEyassus
kennen in 2005. Als assistent
van Abuna Melketzedek was
hij verantwoordelijk bij de
bouw
van
eerst
de
kleuterschool en daarna de
lagere school in Welkite.
Finado was in beide projecten
een bevoorrechte partner. Na
het overlijden van Abuna
Melketzedek werd hij ook
overste van Mehure Gedame
in de buurt van Hawariat.
Hier steunt Finado via een
dertigtal
peterschappen:
kwetsbare
en
kansarme
kinderen zowel in als rond
het tehuis Tesfa Abew.

Filip, Abba en Weldamlak tijdens gesprek

Abba ZeEyassus en Finado
slaan nu de handen in
elkaar voor een uniek
project:
een
academie
voor teken-en schilderkunst buiten Addis Abeba.
We hadden een gesprek
over de nieuwe plannen…
en de peterschappen in
Mehure.
Abba: “Er is geen kans om
kunstonderwijs te volgen
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op het platteland. Er zijn
wel
religieuzen
die
traditionele schilderwijzen
overleveren
aan
hun
leerlingen,
maar
een
academische
benadering
zal een grote vernieuwing
zijn. Er zijn getalenteerde
mensen die naar Addis
Abeba
gaan
om
een
opleiding te volgen. De
meesten kunnen het zich
echter niet veroorloven
daarvoor naar Addis te
trekken. Via de opleiding
hier willen we aan zowel
kinderen als volwassenen
de kans geven kennis te
maken met toegepaste
kunsten.”
Finado : “Op welke termijn
kan dit project gerealiseerd
worden ?”
Abba: “Jullie hebben het
projectvoorstel ontvangen
voor één klas. Daarvoor
hebben we twee plaatsen
ter beschikking die we
samen
met
Finado
bekeken.
Eén
zou
aansluiten
bij
de
bestaande lagere school,
de andere ligt vlak naast
de weg tegenover de
ingang van de school. Dat
jullie vanuit Finado de
voorkeur geven aan de
tweede locatie kan ik goed
volgen. Een klas binnen de
bestaande lagere school
zou inderdaad een drempel
zijn voor kinderen die naar
een andere school gaan en
voor volwassenen die het
misschien wat kinderachtig
zouden vinden. De grond is
onze eigendom en we
hebben de toestemming
om op beide plaatsen te
bouwen. Zodra we de

fondsen hebben kunnen de
werken aanvangen.”
Finado: “Het voorstel dat
we ontvingen gaat over
één
klas
met
een
onderverdeling
in
twee
ruimten. Dat lijkt niet zeer
ambitieus?”
Abba: “We zijn realistisch.
Het is zeer vernieuwend.
We zouden graag zien dat
naast
tekenen
en
schilderen er ook ruimte
zou zijn voor beeldhouwen.
Er is geen beeldhouwtraditie in Ethiopië, terwijl
de
schilderkunst
hier
eeuwen oud is. Maar het
belangrijkste is dat we hier
in Mehure beschikken over
iemand
met
een
academische opleiding in
de schilderkunst, die na
haar opleiding in Addis
terug gekomen is om hier
te wonen. Ik stel je graag
voor aan Weldamlak.”
Weldamlak: “Onze ambitie
is vooral om kinderen en
volwassenen
op
een
moderne manier kennis te
laten
maken
met
schilderkunst. Het verruimt
hun kijk op de wereld en
voor sommigen is het een
zinvolle tijdsbesteding.”

Bij een recent landschap

Finado: “Hoe organiseren
jullie de lessen ?
Abba: “We willen starten
met een lessenreeks van

negen maanden. Omdat
aan Mehure naast een
tehuis
ook
een groot
internaat
gekoppeld
is
hebben we kunnen peilen
naar de interesse bij de
oudere leerlingen… en die
was groter dan onze eerste
verwachtingen”
Finado: “Op 185 kilometer
van Addis lijkt het me niet
evident om materiaal te
vinden. Hoe gaan jullie dit
financieren?”
Weldamlak: “We denken
om
het
project
zelfredzaam
te
maken.
Heel snel zullen een aantal
begiftigde
leerlingen
in
staat zijn om hun eigen
werk te verkopen om
nieuw materiaal aan te
kopen”

Leerlingen in Mehure – nov. 2015

Finado: “De totale prijs
van het project is 248.000
Birr. Het is onze politiek
om niet meer dan 90%
hiervan te financieren”
Abba: “Dat zijn we ook
overeengekomen. Het zal
van de lokale groep die
ijvert
voor
de
totstandkoming van de
klas een grote inspanning
vergen. Maar tegelijkertijd
zullen
ze
zich
meer
betrokken
en
verantwoordelijk voelen. Dat kan
ik enkel toejuichen. Met

Weldamlak hebben we een
andere troef in huis. Bij
haar tentoonstellingen in
Addis
kreeg
ze
veel
aandacht voor haar werk in
de kranten.”

Engelstalig artikel

Finado:
“Deze
zomer
waren onze medewerkers
verrast zo weinig kinderen
aan te treffen in het
tehuis?”
Abba:
“Er
wonen
nu
permanent 49 kinderen in
ons tehuis. Samen met de
andere internen zijn hier
nu 113 kinderen. Die
andere
internen
gaan
tijdens de vakantie gewoon
naar huis. De overheid gaf
reeds verleden jaar aan
dat het ook voor de 49
permanente bewoners van
Tesfa Abew tijdens de
vakantie
beter zou zijn
enkele
weken
in
een
gewone
of
andere
gezinssituatie
te
verblijven. Verleden jaar
was het voor ons slechts
mogelijk
om
enkele
kinderen naar dichte of
verre familie ‘op vakantie’
te sturen. Dit jaar is het
ons
–
op
enkele
uitzonderingen na – gelukt
voor bijna alle kinderen”.
Er is ook ons project
waarbij de oudste jongens
– onder begeleiding –
samen wonen in het dorp
van Hawariat. Dit is er

vooral op gericht om hen
zelfstandig te maken.
Finado: “Niet alle kinderen
in
het
tehuis
zijn
weeskinderen ?”
Abba:
“De
redenen
waarom die kinderen hier
wonen zijn zeer divers.
Sommige kinderen hebben
inderdaad
niemand.
Anderen
hebben
een
moeder, vader of broers en
zussen. Een aantal van de
kinderen
komen
hier
omdat
de
familie
in
extreme
armoede
verkeert,
de
ouders
gescheiden
zijn,
de
overblijvende ouder ziek
is… Elk kind heeft hier zijn
eigen verhaal”
Finado: “Uit de gesprekken
die we deze avond hadden
met een aantal kinderen
bleek niet iedereen even
gelukkig
met
deze
vakantie”

van de kinderen soms ook
een hele inspanning om
bvb voor enkele weken
naar een broer in Awassa
te
reizen…
Sommige
kinderen zonder bekende
familie gingen dan mee
met
één
van
onze
bewoners
naar
Debre
Libanos. Vooral voor de
kinderen die naar Addis
Abeba trokken was de
shock na hun terugkeer
soms groot.
Finado:
“Wat
zijn
grootste noden voor
petekinderen?”

de
de

volledig

LEVERING NIEUWE
MATRASSEN
Met
de
aankoop
van
matrassen (waarvoor dank
aan
Katia,
Isabel
en
Herman)
door
Finado
kunnen we de slechtste
matrassen
in
Mehure
vervangen. Er is echter
ook dringend nood aan de
vervanging van lakens en
dekens.”

Abba “Via peterschappen
steunt
Finado
een
twintigtal kinderen in het
tehuis en een vijftien in de
boerengemeenschap rond
Mehure.
Levering van de matrassen.
De officiële overhandiging gebeurde op
24 november door Herman, Katia en
Isabel.

Finado:
“Wat
zijn
de
grootste uitdagingen ?”

Huisbezoek bij petekind in het dorp.

Abba: “Neen. Toch is de
algemene teneur positief.
Veel kinderen waren blij
om eens andere lucht op te
snuiven, familie of verre
verwanten op te zoeken.
Vrijwel allemaal waren ze
blij om deze terug te zien.
Maar toch was voor velen
de
confrontatie
hard.
Vrijwel iedereen was blij in
zijn vertrouwde omgeving
terug te zijn. Het vroeg

echter
vrijwel
weggevallen.

Ook een aantal van onze
leerlingen die nu aan de
universiteit zitten kunnen
we via Finado iets extra
toesteken.
We
blijven
steeds buitenlandse gasten
uitnodigen om hier één of
meerdere
dagen
te
verblijven. We stellen hen
ook steeds voor om één of
meerdere
peterschappen
op zich te nemen of thuis
voor te stellen. In het
verleden hadden we goede
relaties
met
Griekse
donoren.
Door
de
financiële crisis is dit

Abba:
“De
kinderen
hebben
niet
enkel
materiële
noden.
Ze
verdienen
aandacht
en
liefde waarbij we rekening
houden
met
hun
psychische
ontwikkeling.
We
geloven
dat
de
tekenschool daarbij kan
helpen. We moeten de
kinderen klaar maken voor
de wereld buiten Mehure!”
Finado: “dank U Abba voor
dit openhartig gesprek.”
Abba: “Ik wil toch graag de
gelegenheid nemen om de
peters en meters van onze
kinderen
te
bedanken.
Dank zij hen gaan ze hier
naar school en dank zij dit

opvoedend project zullen
deze kinderen een kans
maken
om
iets
te
betekenen
voor
hun
familie,
hun
dorp
en
misschien wel voor de
ontwikkeling van ons land.

BEZOEK AAN
MUSE IN WELKITE
Op
de
terugweg
van
Mehure naar Addis pikken
we aan de ingang van
Welkite University Muse
op. Hij volgt het 4de jaar
industrieel
ingenieur
mechanica.
Na het bezoek vorig jaar
november aan Mekdelawit
aan de universiteit van
Jimma wilden we nu weten
hoe het met Muse ging. In
Addis zagen we hem als
petekind regelmatig. Nu
komt hij maar om de twee
maand naar huis.

We vragen hem hoe de
studenten
zich
ontspannen. Muse: “Soms
voetballen we, maar het is
vooral
chillen
onder
studenten. Een biertje of
weggaan zit er niet in.
Studeren
eist
veel
discipline, anders haal je
het
niet.
Aan
de
universiteit wordt je heel
zelfstandig. Je moet zelf je
kleren wassen enz…”
Wat hij het meeste mist is
het lekkere eten van thuis.
In de universiteitsrefter is
het eten volgens Muse niet
veel zaaks… Hij geniet dan
ook met volle teugen van
de Kitfu die we samen
eten.

DE PAKJES ZIJN
BEZORGD
De respons op de oproep
voor pakjes en brieven
voor de petekinderen was
overweldigend. Met meer
dan
25kg
overgewicht
vetrokken Greta en Filip
richting Addis.

aan de Great Ethiopian
Run.
Bij
een
enkel
petekind werd het pakje
thuis
afgegeven.
Een
drietal kinderen zullen hun
brief/pakje pas ontvangen
begin december.

SEYOUM BIJ DE
KONINGIN
Koningin Mathilde sloot
haar Ethiopiëreis – als
Unicef Ambassadrice- af
met een receptie op de
Belgische ambassade op
12 november. Daar was
ook Finado uitgenodigd.
Dhr.
Seyoum
Mamo
vertegenwoordigde
onze
organisatie en vertelde op
vraag van de koningin
waaruit de activiteiten van
Finado in Ethiopië bestaan.
(Foto volgt)
Ook
op
de
Belgische
Feestdag in Addis n.a.v. de
Dag van de Dynastie was
een
Finado
delegatie
aanwezig.

Greta en Muse in de auto opweg naar
het centrum van Welkite – kijkend naar
de foto’s van zijn meter in peter.

Muse
is
al
een
doorwinterde student. Het
vorige
schooljaar
was
moeilijk.
Door
gezondheidsproblemen moest hij
een tijdlang de lessen
missen.
Muse: “Nu gaat het goed
met me. Volgend jaar zal
ik afstuderen.”

Greta – de Belg. Ambassadeur - Seyoum

Deze jongen geniet van zijn nieuwe bril!

Er gingen pakjes mee
richting Mehure, er werden
kinderen uitgenodigd om
hun pakje af te halen,
anderen kregen hun pakje
tijdens na hun deelname

WWW.WEPRINT.BE

ZELE

GREAT ETHIOPAN RUN 2014 VOOR
WATERPROJECT ENCHENE
Dit jaar keerde de Great Ethiopian Run terug naar
Maskal Square voor start en aankomst. Petekinderen
en de Belgische deelnemers kwamen bijeen aan het
Finado bureau om het officiële deelnemers T-shirt te
ontvangen en
zich met gehuurde bussen naar de
startplaats zouden te begeven.
Maar liefst 115 petekinderen liepen dit jaar mee. Hun
deelname wordt betaald door Finado met steun van de
Provincie Oost-Vlaanderen.

Na afloop verwelkomden we al onze Run4water-deelnemers
op het dakterras van Ras Amba voor een korte plechtigheid
waarbij de drie snelste jongens – en de beste studenten –in
de bloemetjes werden gezet. Na het Ethiopische volkslied
kon iedereen genieten van een lekker buffet.

De Belgische delegatie en onze snelle jonges

Aan het buffet

De dag werd afgesloten met korte ontmoeting met alle
petekinderen waarbij Seyoum, Yoseph en Misrak klaar
stonden om kleine en grotere problemen met hen aan te
kaarten.

MEISJES ZEWDITU
IN NIEUW KLEEDJE
Van verschillende kledingzaken kregen we een deel van
de over stock mee. Voor de
meisjes en jongedames in
Zewditu waren er genoeg van
één design om hen allemaal
letterlijk in uniform te steken.
Enkele van de meisjes wilden
onmiddellijk met hun nieuwe
outfit op de foto.

We danken alle winkels die er
voor
zorgden
dat
onze
Belgische delegatie gepakt en
gezakt met nieuwe
spullen
naar Ethiopië kon vertrekken.

WAAROM WATER
ZO BELANGRIJK IS

BOEREN IN ENCHENE ZIJ AAN ZIJ
VOOR VEILIG DRINKWATER

Wij zijn het gewoon, water uit de
kraan. We staan er amper nog bij
stil. Maar… Wist je dat 18 miljoen
kinderen (en vooral meisjes)
waterdrager zijn en dat ze
minstens één tot zes kilometer
stappen om aan zo’n veilig
kraantje of aan een zuivere bron
te geraken? Wist je dat de
meeste waterdragers ongeveer
10 liter per keer meedragen en
dit in onhandige jerrycans ? Wist
je dat een Belg gemiddeld 110
liter water per dag rechtstreeks
van de kraan (en dus drinkbaar)
gebruikt om toilet door te
spoelen, een bad te nemen, het
gras te sproeien,…? Wereldwijd
leven 400 miljoen kinderen
zonder
voldoende
proper
drinkwater en zonder goede
sanitaire voorzieningen. Dat is
één vijfde deel van alle kinderen
in de wereld. Schrik niet , want
elke dag sterven 4000 kinderen
door ziekten die het gevolg zijn
van vervuilde water en slechte
sanitaire voorzieningen. In vuil
water zitten allerlei bacteriën die
ernstige ziekten veroorzaken.
Ook gaan er zelfs kinderen dood
doordat ze erge diarree krijgen
door het drinken van vervuild
water. Daarom zetten wij ons
met Finado in voor drinkbaar
water. Ook dit jaar zag ik met
eigen ogen hoe intens en
tijdrovend het is om drinkbaar
water te vergaren.
Ik zat samen met 2 vrouwen aan
een kraantje waar een straaltje
water uitkwam dat net niet
druppelde… als je ziet op de foto
hoeveel jerrycans ze bij hebben
dan willen wij niet weten hoeveel
uren ze daarvoor aan het
kraantje zaten…

Het kon geen van de bezoekers onberoerd laten om te zien
hoe de boeren van Enchene Weyiramba Argagana Asfachef
Kebele zij aan zij stonden om de harde grond open te breken
voor het leggen van leidingen om veilig drinkwater te
brengen naar hun gezinnen.
In dit project waarin Finado, de Woreda (gemeente) en het
watercomité van de gemeenschap de handen hebben in
elkaar geslagen zullen twee grote waterbuffers voorzien
worden van respectievelijk 20.000 en 10.000 liter.
Onderweg zullen 9 aftappunten gebouwd worden. De
leidingen zijn maar liefst 8 km lang. Met steun van de
Provincie Oost-Vlaanderen, Run4water editie 2015, Zonta
Dendermonde, kleinere en grotere sponsors willen we dit
project in het voorjaar van 2016 afronden.

De leerlingen van de lagere school droegen gedichten voor
waarin ze de noden van de gemeenschap vertellen. De hele
gemeenschap kwam opnieuw bijeen om hun ‘commitment’
aan dit project nog eens te bevestigen.

Greta

Het bezoek was voor de deelnemers aan de Great Ethiopian
Run een echte bekroning van hun run4water actie. We willen
dan ook alle sponsors van onze Belgische en Ethiopische
deelnemers ongelofelijk hard bedanken voor zeer gulle
giften.

ACTITEITEN BELGIË
3de FINADO QUIZ
Het thema ‘de Zeven Werken van
Barmhartigheid’ sloeg bijzonder
goed aan. Met Filip Joos als
presentator
was
een
geanimeerde avond gegarandeerd.

11 September 2015 CC Stroming

STUDENT KICK OFF 2015
Deze editie startte onmiddellijk
op volle kracht. Met Samson en
Gert had Student Kick Off een
topattractie in huis… Het hele
plein
danste
mee…
F i n ad o
verzorgde maar liefst 65 shifts
achter de toog. Bedankt aan alle
vrijwilligers

LYSISTRATA

Collectief Decorum verraste het
publiek met een dit klassieke
stuk…. En steunt 27 kansarme
leerlingen in Ethiopian Andinet.

Finado registreerde zich voor de
Warmste Week !
Draag jij Finado een warm hart
toe? Heb je een origineel idee?
Neem contact met :
finadoethiopie@skynet.be

CONCERT ZONTA
In
CC
De
Wiek
in
Zele
organiseerde
Zonta
Dendermonde een concert van
Het Symfonisch Orkest van de
V.U.B. “Water Nood” t.v.v. de
watervoorziening in Enchene.

VOOR GIFTEN VAN MINIMUM € 40,00 OP JAARBASIS IN
ONTVANGT DE SCHENKER EEN FISCAAL ATTEST
V.Z.W. FINADO BE 46 7775 9906 8036

