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JONGE MENSEN OP WEG HELPEN OM GELUKKIGE 

VERANTWOORDELIJKE VOLWASSENEN TE WORDEN 
 

 

 

Kleine kinderen worden groot… gelukkig maar ! Elk jaar ontgroeien jonge mensen de steun van Finado en 

maken hun eigen weg door het leven, zoals Adane, Meron, Yordanos… 
 

       
 

Meron had het geluk een peter en meter te vinden met een groot hart. Telkens wanneer het kon stuurden, ze een 
attentie op… en ook wanneer het eens moeilijk ging, bleven ze Meron onvoorwaardelijk steunen. Ze zorgden dat er 
een echte vloer kwam in plaats van de aangestampte aarde in het lemen huisje van Meron en haar grootmoeder. 
Om rustig te studeren ging Meron naar de bibliotheek van de Anglicaanse kerk. 
Ze was ook telkens van de partij bij de Great Ethiopian Run… Vandaag werkt Meron in een apotheek als 
apotheekassistente.  
Deze zomer stuurde ze een foto van zichzelf in de apotheek als bedanking voor Fons… haar peter! 
 



 
 

Yordanos groeide op in een klein lemen huisje vlak bij 
de Selassie Kathedraal. Ze had de vaste wil om te 
studeren en hard te werken. Vandaag is ze een 
stralende bruid. 
 

 
 

 

Dankzij fantastische sponsors kan Ruth onbezorgd 
verder studeren 

 

BEDRAG UITBETALING 

PETEKINDEREN MET 20% 

VERHOOGD 
 

 

 

Ethiopië gaat gebukt onder een ongekende inflatie. De 
prijzen van een aantal voedingsproducten zijn bijna 
verdubbeld (Olie + 79%, teff + 81%, Berbere + 94%, 
linzen +71% en suiker + 94%). De zwakke koers van de 
Birr zorgt er ook van dat ingevoerde producten zoals 
bvb elektronica eveneens duurder worden. 
 

Het team in Ethiopia stuurde dan ook een brief met 
een noodkreet om op één of andere manier de 
algemene inflatie van 26% enigszins te counteren. 
Daarom werd besloten om de uitbetalingen 
onmiddellijk te verhogen met 20% (het is nog maar 
een jaar geleden dat we tot een gelijkaardige 
verhoging moesten besluiten). 
 

 
 
Een andere manier om de families – in het bijzonder 
de mama’s die een ‘kleine business’ willen opzetten - 
is het programma van Arat Kilo Child Care and 
Community Development. 
Vijf mama’s zullen een opleiding en 
begeleidingsprogramma volgen. Finado financiert dit 
project voor 86.000 Eth. Birr. 
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Automatisch Wassalon Dima Berlare 

 

Dank aan onze sponsors… Rotary Sint-Gillis-

Waas, Rotary Wetteren, Mondiale Raad – 

Gemeente Berlare… Stichting De Vliethoek 



 

 

WATERSNOOD TREFT  

ADDIS ABEBA 
 

 

 

Het lijkt wel een wereldwijd probleem. Water dat plots 
met bakken uit de hemel valt. Overstromingen, 
doden… Ook Addis werd deze zomer getroffen door 
overvloedige waterval. Verschillende buitenwijken 
waaronder Akaki werden heel hard getroffen. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Onze medewerkster Misrak verloor drie familieleden 
bij de overstromingen waaronder haar beide ouders. 
Het hoeft niet gezegd hoe zwaar dit op haar weegt. 
Namens het hele team, de sponsors en 
sympathisanten betuigden we ons medeleven. 

 

 

BRIEF UIT ETHIOPIË 
 

“Ik wil jullie graag wat meer vertellen over de situatie. 
Hier in Ethiopië gaan we door een ruwe periode. Jullie 
horen veel negatief nieuws, maar geloof niet alle 
nieuwsberichten en artikelen want ze zijn dikwijls 
geschreven vanuit een bepaalde invalshoek. Maar er 
gebeurt echt veel: het conflict in Tigray en een 
onverwacht hoge inflatie. 
Tigray is volledig afgesloten en alleen vliegtuigen met 
hulpgoederen kunnen er landen. De universiteit van 
Mekele is gesloten. Lange tijd zaten er studenten uit 
het hele land vast op de campus. Maar na 
onderhandelingen van o.a. het Rode Kruis en de VN 
konden de kinderen veilig terugkeren naar hun 
families. 
Jongeren uit verschillende steden van het land trekken 
ten strijde. Er worden door burgers donaties 
ingezameld. 
De prijs van graan en ander basisvoedsel is zeer hoog 
omdat veel boeren in de Amhara regio opgehouden 
hebben met oogsten.  Komt daarbij de lage koers van 
de Birr waardoor het leven nog extra bemoeilijkt 
wordt. De prijs van het openbaar vervoer is 
verdubbeld.  
We kunnen moeilijk uitleggen hoeveel moeilijker het 
leven is. Hoe de inflatie ons leven en dat van onze 
familie beïnvloedt. Ik wou dat ik beter nieuws kon 
schrijven, maar dat is er weinig deze dagen. Ik hoop 
dat de situatie snel rustig wordt en dat morgen er 
beter zal uitzien.”  (wil anoniem blijven) 
 

We ontvingen deze brief bij het opstellen van de 
nieuwsbrief van een voormalig petekind. Ze is aan het 
werk maar door de verantwoordelijkheid die ze draagt 
met haar inkomen voor het hele gezin moet ze haar 
droom… een eigen gezin nog eventjes uitstellen. 
 
 

 
 
 
 



 

 

DE SCHADUWKONINGN, NIEUW 

BOEK VAN MAAZA MENGISTU 
 

 

 

 

Dit meesterwerk (Shortlist Booker Prize 2020) brengt 
op een meeslepende wijze (eerder bloedstollende 
wijze) een stuk Ethiopische geschiedenis tot leven. 
Hopelijk heb je ook haar boek ‘De Leeuw en de keizer’ 
niet gemist. Dit boek heeft de grootsheid van ‘De 
Heelmeesters’ van Abraham Vergese. 
 

Het boek neemt ons mee naar Mussulini’s inval in 
1935. Het weesmeisje Hirut wil een actieve rol spelen 
in de strijd… 
 
 

 

LOPENDE PROJECTEN IN 

ETHIOPIE 
 

 

PETERSCHAPPEN 
Het team in Ethiopië begeleid momenteel zo’n 275 
petekinderen. Vrijwel alle petekinderen wonen in 
Addis waarvan een aantal in het weeshuis van 
Mevrouw Zewditu Meshesha. 
 

ONDERSTEUNING ZEWDITU MESHESHA 
Naast het sponseren van peterschappen loopt er een 
‘breakfast’ fund waarbij Finado ontbijten financiert. 
Ook de dagelijkse werking wordt maandelijks 
ondersteund. 

NEHEMIA AUTISM CENTRE 
Dit unieke project waarbij kinderen met autisme 
opgevangen worden… maar ook hun ouders begeleid 
worden om met de beperking van hun kind om te 
gaan, blijft onze permanente steun genieten 
 

 
 

ALMAZ ASHINE AMBO 
Enkele vaste sponsors zorgen ervoor dat ook 
huiswerkbegeleiding van kinderen in Ambo 
gewaarborgd blijft. 
 

SAMENWERKING ARAT KILO CC&CD 
Bij begeleiding van mama’s van petekinderen die een 
eigen zaak willen opstarten wordt met deze ervaren 
organisatie samengewerkt. 
 

EMANUEL SCHOOL WONJI SHOA 
Momenteel financiert Finado de afwerking van shelter 
en keuken in de school. Van bij de opstart van dit 
project konden we er voor zorgen dat moeders en 
grootmoeders uitgerust zijn om te koken… en 
daardoor geen enkel kind de dag op school doorbrengt 
met een lege maag. 
 

 
 

ASFACHE AND ARAGA PRIMARY SCHOOL EXPANSION 
Ook in deze school wil Finado zorgen voor volwaardige 
klasgebouwen. We rekenen hierbij weer op de 
samenwerking met Kapt. Shifferaw… en de financiële 
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en Mondiale 
Raad Berlare 

Al de vermelde projecten kunnen enkel gesteund 
worden door uw kleine en grote giften!  



 

2020 FINANCIEEL 
 

 

 
 

 
 

De volledige jaarrekening van Finado kan je vinden op 
https://www.finado.org/sites/default/files/jaarversla
gen    Alle info over inkomsten, beheerskosten en 
verdeling van de uitgaven (ook in Vietnam en Haïti) 
kan je hier vinden. 
In 2021 zitten we wat betreft uitgaven in 
peterschappen en projecten op 1 september reeds op 
het niveau van het volledige jaar 2020. 
 

 

FINADO TEAM  

(VERDER) VOORSGESTELD 
 

 

 
 

Filip en Greta zijn sinds de oprichting van Finado 
Ethiopië in 2002 trekkers van de Werkgroep Ethiopië. 
Ze hebben zes kinderen en vier kleinkinderen. Greta is 
voorzitster van de Mondiale Raad in Berlare. Filip is 
vrijwilliger-gids in Kazerne Dossin. Ze hebben een 
meubelzaak in Berlare.  
 

Seyoum Mamo volgde in november 2006 Bruk op als 
vertegenwoordiger van Finado in Ethiopië. Hij werkte 
op dat ogenblik op de Belgische Ambassade. Hij heeft 
één dochter in Canada.  
Volgende keer stellen we Misrak en Lediya aan jullie 
voor. 

 

 

FINADO ETHIOPIE QUIZ 
 

 

We geven het startschot voor een nieuw Ethiopisch 
jaar… waarbij we onze activiteiten hervatten met een 
geslaagde editie van de quiz.  
 

 
 

 
 

 
 

Met dank aan Slagerij Duinkerke Berlare, De Eiken 
Zetel, Restaurant De Pluim Overmere-Donk, 
Restaurant La Tapa Canaria Overmere, Brasserie 
MATUVU Berlare, Meubelen De Sutter, De Zebrastraat 
Gent, ’t Sutterhuisje Overmere-Donk, Slagerij 
Dierendonck, Het Palinghuis Schoonaarde, Het 
Hinkelspel Gent, CC Stroming Berlare, De 



Smaakboetiek Overmere-Donk, Hoeve De Gelder 
Bauprez Uitbergen, Groeten en Fruit ‘Boerken 
Overmere, ROM Eupen, Wassalons Dima Berlare-
Aalst, Chirojongens Sint Jan Bergmans Berlare, Planten 
ZAP Lochristi, KBC Bank en Verzekeringen, Jules 
Destrooper , Pasco gifts, Royal Auping België, HVH 
Systems, Stolz Kortenberg en natuurlijk alle 
deelnemers, leden van de jury en vrijwilligers in de 
zaal. 
 

 
 

 
 
 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

2014 ! 
 

 

Ethiopiërs vierden op 11 september wereldwijd 
Nieuwjaar.  
Gebaseerd op de Juliaanse kalender loopt de 
Ethiopische kalender ongeveer zeven jaar en acht 
maand verschillend van de, in het grootste deel van de 
wereld in gebruik zijnde, Gregoriaanse kalender. Het 
jaar bestaat uit 12 maanden van 30 dagen aangevuld 
met een 13de maand van 6 dagen waardoor de 
kalender het zonnejaar blijft volgen.  
 

 

 
 
Het feest wordt gevierd op de eerste dag van de 
maand Meskerem. Deze maand luidt het einde van het 
regenseizoen in wanneer het Ethiopische landschap 
zich in gele bloemen hult.  
 

 

ACTIVITEITEN 2021 
 

 
 

Hilde verzamelde een ploeg van maar liefst 50 Finado 

sympathisanten om te tappen op de STUDENT KICK 
OFF editie van september 2021. Finado en de andere 
goede doelen ontvangen een bedrag in verhouding 
met de geleverde vrijwilligers. 
 

 
 
 

Op 21, 22,23,24, 28 en 29 oktober telkens om 20.00 in 
de Oude Schrijnwerkerij (E.Hertecantlaan 90 te 

Beralre) : FEEKS door Collectief Decorum ten 
voordelen van het  Nehemia Autism Centre in Addis 
Abeba. Reserveren kan op nummer 0470 20 30 11 
 
 

PHILIPPE ROBRECHT treedt op in diezelfde Oude 
Schrijnwerkerij op 5 en 6 november. Voor de 
beschikbaarheid van kaarten informeert u best met 
een mailtje naar oudeschrijnwerkerij@outlook.com  
 



 
 

 
 

Philippe Robrecht… raadpleeg eerst de beschikbaarheid door mailtje naar oudeschrijnwerkerij@outlook.com 
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