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De oorlog in Tigray wordt een humanitaire ramp. Niet alleen de brutaliteit van het oorlogsgeweld schokt de 

wereld maar ook de dramatische gevolgen voor de hele regio. Het noorden van Ethiopië rekent af met een 

nieuwe hongersnood. Ethiopië blijft ook in de greep van het coronavirus…   

Onze Ethiopische medewerkers doen hun uiterste best om de gezinnen waar ze zich verantwoordelijk voor 

weten zo goed mogelijk bij te staan. Hier een lichtpuntje: er komt een samenwerking met de Ethiopische 

organisatie ‘Arat Kilo Child Care & Community Development’ voor de opleiding en opvolging van moeders 

van onze petekinderen die een eigen zaak willen beginnen om op die manier uit de armoede te komen. 
 
  

 

BOUW SHELTER EN KEUKEN  

EMANUEL SCHOOL UIT DE STARTBLOKKEN (pag. 3) 
 

 

 

 
 

Het warme maaltijden-project kon reeds van start gaan dankzij steun van de Provincie-Oost Vlaanderen en de 
Mondiale Raad van de Gemeente Berlare. Nu werd ook de aftrap gegeven voor de bouw van een shelter waar de 
kinderen kunnen eten – beschut voor regen en zon ! – hierbij kon Finado rekenen ook op Rotary Camasiacum en 
Rotary Wetteren. 

 



 
 

 

 

BEGELEIDINGSPROJECT 

VOOR VROUWEN EINDELIJK  

UIT DE STARTBLOKKEN  
 

 

 

Arat Kilo Child Care and Community Development 
heeft meer dan 43 jaar ervaring in de begeleiding van 
lokale projecten die vrouwen en gezinnen in moeilijke 
omstandigheden ondersteunen. De organisatie zal ook 
de Finado-projecten mee onder haar hoede nemen, 
wat de continuïteit en de kwaliteit ervan ten goede 
komt. 
 

Arat Kilo Child Care and Community Development 
(AKCCCD) bestaat sinds 1978. De lokale non-profit 
organisatie wil door wijkontwikkeling de 
toekomstperspectieven en de levensomstandigheden 
van kinderen met een beperking verbeteren. AKCCCD 
werkt binnen de stadsadministratie Addis Ababa en de 
noordelijke Shoa Zone in de regio Oromia. Vandaaruit 
zet ze samenwerkingen op met diverse organisaties 
die het welzijn van de kinderen en hun verzorgers 
ondersteunen door hun sociale, lokale en emotionele 
behoeften te verbeteren en de efficiëntie en 
effectiviteit van de dienstverlening door stakeholders 
verhogen. Ze doet dat in samenwerking met de lokale 
besturen.  
 

Sterk netwerk 
AKCCCD zet zich, samen met haar netwerk, in om 
sterke, gezonde en duurzame gemeenschappen te 
ontwikkelen waar de zorg en bescherming voor 
kinderen en vrouwen in armoede vooropstaat. Om de 
continuïteit van de zorg te garanderen, zet de 
organisatie in op voorzieningen die zowel gezinnen als 
de beoogde gemeenschap ondersteunen.  
 

 
 

Dat gebeurt in de eerste plaats door opleidingen voor 
vrouwen. Ze krijgen een basistraining in 
bedrijfseconomische skills, waaronder organisatorisch 
en financieel management. Eens de opleiding 

afgerond, krijgen de vrouwen een startbedrag 
waarmee ze de handel van hun voorkeur kunnen 
opstarten. Ze worden daarin verder begeleid en 
ondersteund door een coach. Het startkapitaal wordt 
gaandeweg terugbetaald, waardoor het opnieuw ter 
beschikking komt voor een volgende starter. 
 

 
 

Overtuigend resultaat 
De organisatie kan vandaag een heel mooi palmares 
voorleggen. Meer dan 400 deelnemers volgden een 
opleiding, de meeste daarvan startten ook een 
initiatief. Meer dan 540 moeders werden lid van de 
coöperatieve programma’s en konden zo een 
spaarboekje met maandelijkse stortingen starten. 
Gedurende de jongste twee jaar konden 60 totaal 
verarmde vrouwen toch een kleine business starten. 
De effecten van de inspanningen zijn duidelijk: het 
programma leidt effectief tot duurzame positieve 
verandering binnen de families. 
 

 
 

Garanties voor Finado 
AKCCCD is bereid om de service die ze biedt voor de 
deelnemers aan haar programma, ook voor Finado-
moeders op te pakken. Finado staat in voor de 
opleidingskosten en het startkapitaal. Door samen te 



werken met AKCCCD, moet Finado zich verder geen 
zorgen maken over de besteding van de middelen. 
AKCCCD garandeert de continuïteit van de opleiding, 
de kansen die ze biedt en het toezicht erop. (Lediya H) 
 

 

MAALTIJDENPROJECT 

EMANUEL SCHOOL 
 

 

 

Heel snel konden we de vraag van moeders en 
grootmoeders voor warme maaltijden voor elk kind op 
school beantwoorden. Om de kinderen ook een plaats 
te geven waar ze, beschermd tegen regen en zon, hun 
maaltijd kunnen nuttigen, moest er ook een shelter 
komen.  
 

 
 

Men is volop bezig met de bouw van een nieuwe 
shelter met een heuse keuken. Door overstroming van 
de Awash rivier was de bestaande shelter zodanig 
beschadigd dat hij niet kon hersteld worden. De 
nieuwe shelter wordt ook iets hoger gebouwd zodat 
hij beschermd is bij overstromingen. Het materiaal is 
ter plaatse en de funderingen zijn gegoten (zie 
voorblad) 
 

 
 

Momenteel worden de muren opgetrokken. We 
houden jullie op de hoogte over de evolutie in onze 
volgende editie van de nieuwsbrief. 
 

 

SPONSOR EMANUEL SCHOOL 

ROTARY CAMASIACUM 
 

 

 

Een partner met een lange geschiedenis. Een 
terugblik. 
Rotary Camasiacum is al sinds jaar en dag fan en 
trouwe sponsor van de projecten van Finado Ethiopië.  

In 2014 was de interesse van de Rotary club in die 
mate groot dat ze besloten met een groep leden mee 
af te reizen voor the Great Ethiopian Run. Alle 
deelnemers aan de reis hadden zich op voorhand 
klaargestoomd voor de sportieve act tijdens hun 
verblijf. De dagen voor de Run bezochten we samen 
verschillende projecten, o.a. de Bewa-school in Fiche 
en de ‘ Maru Chobote’-school waar verschillende 
mensen al snel met de leerlingen een partijtje voetbal 
speelden. Zoals gewoonlijk werd we zeer gastvrij 
onthaald en was er brood en Mirinda… Michel mocht 
het brood aansnijden onder het goedkeurend oog van 
zijn vrienden.  

 
 

 
 

 
 

Tijdens de run zette iedereen zijn beste beentje voor, 
iedereen had zich ook door zijn achterban in België 
laten sponsoren. 
 



Ze brachten ook een bezoek aan hun sponsorkinderen 
en diens familie. 
 

 
 

Ze deden na de run ook nog een culturele uitstap naar 
het Noorden van Ethiopië. En de liefde voor Ethiopië 
bleef… op elk moment, zelfs nu tijdens corona, bleven 
ze trouw aan Finado en waren ze zeer inventief om 
toch geld in te zamelen en op die manier een aantal 
projecten financieel te ondersteunen. De voorzitster, 
Grietje Cloet, heeft zonder twijfel een zeer moeilijke 
opdracht gehad om haar club online te blijven 
motiveren maar het is gelukt. In normale tijden 
hebben ze hun vaste programmatie gaande van een 
quiz, een oesterparty tot een muzikale avond met 
receptie, stuk voor stuk leuke en verzorgde 
activiteiten. Onze oprechte dank voor de blijvende 
betrokkenheid, steun en vriendschap die we van 
Rotary Club Camasiacum al vele jaren mogen ervaren 
en hopelijk nog heel lang hierna… 
 

 
 

 

HOE LOOPT HET IN DE 

PETERSCHAPPEN ? 
 

 

Al sinds november 2020 teistert een oorlog in Tigray in 
het noorden van Ethiopië de lokale bevolking met alle 
mensonterende toestanden tot gevolg. Ook al is dit 
gebied vele honderden kilometers verwijderd van 
Addis waar de meeste van onze kinderen wonen en 

van de plaatsen waar we projecten realiseren, toch 
heeft dit drama indirect invloed .  
 

De vernielde oogsten drijven de voedselprijzen in de 
hoogte, onrust en onzekerheid over de politieke 
toestand halen de waarde van de Ethiopische Birr naar 
beneden, buitenlandse subsidies worden geschrapt. 
Daar bovenop kwam de pandemie.  
 

Scholen werden gesloten, verplaatsingen verboden of 
afgeraden, contacten in opeengepakte wijken 
onvermijdelijk… Wat ons ingeprent werd over afstand 
houden en handen wassen, is daar in de praktijk 
onmogelijk. En vaccinatie : eerst de rijke landen 
natuurlijk.  
 

Begin 2020 startten onze lokale medewerkers met een 
grondige analyse aan de hand van huisbezoeken. 
Tijdens de maandelijkse uitbetalingen, die al in shiften 
gebeuren, is het niet mogelijk om langere gespreken 
te voeren met de ouders van onze petekinderen. Bij 
deze huisbezoeken werd gezocht naar de echte 
toestand van inkomen, uitgaven, huur, gezinstoestand 
enz. Daaruit moet blijken hoe een familie er echt aan 
toe is.  
 

Ofwel konden ze verder zonder Finadosteun , ofwel 
kwamen ze net rond met de bijdrage van de 
peterschappen, ofwel volstond ook deze niet en 
moeten we ingrijpen. Dit geeft de meters en peters in 
België ook het besef hoe goed hun centen daar 
besteed worden. Op basis van de gegevens van de 
screening volgen we hierin de adviezen van onze 
medewerkers ter plaatse. 
 

Jammer genoeg moest in het voorjaar de analyse door 
huisbezoeken wegens de pandemie gestopt worden.  
Daardoor kunnen we slechts de toestand van een 70 
tal kinderen van de in totaal 270 kinderen beoordelen 
en bespreken.  
 

Intussen zijn er ook 25 korte feedbacks over de 
kinderen in het weeshuis Zewditu meegedeeld.  
Door de grotere nieuwbouw kon men daar een tiental 
kinderen bij opnemen die we deels al in sponsoring 
konden onderbrengen. Het zijn meestal verstoten 
weeskinderen uit het zuiden aan de grens met Kenia. 
Zij kunnen nu naar school en aan hun opvoeding 
beginnen.  
 

We hopen dat we in de komende maanden wat 
concreter individueel nieuws over de resterende 
kinderen kunnen doorseinen naar de sponsors. Met 
onze excuses dat dit niet eerder kon gebeuren, zelf 
mogen we momenteel niet ter plaatse gaan. 
Administratief en boekhoudkundig loopt alles  vlot en 
zijn de uitbetalingen ononderbroken kunnen 
doorgaan ook al moest dat soms met veel omwegen 
via overschrijvingen gebeuren. Daar mogen jullie 
gerust in zijn. 



 

FINADO TEAM BELGIE 

(VERDER) VOORSGESTELD 
 

 

 
De blik van Steven Schepens en Hilde Van Damme reikt 
verder dan de horizon. Hun huis stond reeds open 
voor AFS studenten uit Japan, Groenland, Thailand… 
Ook in Finado trekken ze al jarenlang mee aan de kar. 
Ethiopië is ook het geboorteland van hun jongste 
dochter. Ze zijn de vlinders, met veel contacten, die 
overal ingezet worden. 
 

 
 

Guido Callaert en Marina Van Huffel waren er bij toen 
Finado werd opgericht… lang voor er sprake was van 
‘Finado Ethiopië’. Guido was dan ook bij de eerste 
‘verkenners’ om projecten en peterschappen op te 
starten in Ethiopië. Marina is actief binnen het 
Vierdepijlersteunpunt binnen 11.11.11. Ze is 
voorzitter van V.Z.W. Finado. Guido is afgevaardigd 
bestuurder en verzorgt de boekhouding van de V.Z.W.. 
Zij zijn ook de stuwende krachten binnen de 
werkgroep Finado Haïti. 
 

In één van de volgende edities stellen we u ook Filip, 
Greta en het team in Ethiopië uitgebreid voor. 
 
 
 
 

 
 
 

 

AMLAK ADMASSU 

VULT PLOEG ETHIOPIE AAN 
 

 

 
 

Tijdens de jaarlijkse audit kreeg Finado van de 
Ethiopische overheid te horen de rekeningen enkel 
nog neer te kunnen leggen via een boekhouder die 
daartoe een licentie heeft.  

 

Daarom werd een vacature gepubliceerd. De favoriete 
kandidaat is Amlak Admassu. Hij is 47 jaar oud en 
behaalde een graad in Accountancy aan Addis Abeba 
University. Hij gaat parttime bij Finado Ethiopia aan de 
slag. 
 

Met zijn komst voldoet Finado aan alle voorwaarden 
opgelegd door de Ethiopische overheid betreffende de 
professionaliteit van hulpverlening aan kwetsbare 
kinderen in Ethiopië.  
 
 

 

VERONTRUSTENDE 

BERICHTEN OVER TOESTAND 

IN TIGRAY 
 

 

 

Ook de voorbije weken bleef de Tigray regio in het 
nieuws…. Geen goed nieuws : troepen uit het buurland 
Eritrea viseren ook burgers, medewerkers van Artsen 
Zonder Grenzen vermoord, de hoofdstad Mekele door 
Tigriaanse strijders veroverd, honger als wapen…  
 



 
 

 

 
 

VERKIEZINGEN VOOR NIEUW 

PARLEMENT 
 

 

 

Voor het eerst sinds 2015 houdt  Ethiopië verkiezingen 
voor een nieuw parlement. De verkiezingen gepland 
voor de zomer van 2020 werden uitgesteld wegens de 
coronapandemie.  In de regio Tigray wordt niet 
gestemd en ook een deel van de oppositie nam niet 
deel aan wat de grootste democratische verkiezing 
ooit in Ethiopië moest worden. Toch zien waarnemers 
meer openheid dan tijdens vroegere bestuur onder 
Meles Zenawi. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisch wassalon DIMA 

Alle dagen open van 7u00 tot 21u00 ook op zon- en 
feestdagen 

BERLARE  :  Galgenbergstraat 2 
Aparte wasmachines voor dierenwas !!! 
AALST :    Geraardsbergsestraat, 163   

   en Leopoldlaan, 89 
 

 

KIWANIES VILVOORDE 

STEUNEN NEHEMIA  

AUTISM CENTRE 
 

 

 

Jan ging twee keer langs bij Kiwanis Vilvoorde 
Noordrand om te vertellen over het Autism Nethemia 
Centrum. We mochten twee giften ontvangen 
dewelke werden overgemaakt aan het centrum in 
Addis Abeba. 
 

 

 
 
 
 

 

FINADO ETHIOPIË 
E. Hertecantlaan 90 
9290 Berlare 

 

(Filip) 0473 370 366 
Fax 09 367 98 89 
farenjo@hotmail.be 
 

WWW.FINADO.BE 
WWW.RUN4WATER.BE 
Volg ons ook op facebook ! 
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Na een jaar van stilte hernemen we 
onze activiteiten. Noteer alvast in 
jullie agenda. 
 

10 september de 8ste eiditie van de 
Finadoquiz, CC Stroming Berlare (zie 
hiernaast) t.v.v. warme maaltijden 
Emanuelschool Wonji Shoa en 
Nehemia Autism Centre in Addis 
Abeba 
 

22, 23, en 29, 30  oktober speelt 
Collectief Decorum het toneelstuk 
‘de Getemde Feeks’ naar William 
Shakespeare in d’ Oude 
Schrijnwerkerij in Berlare. De 
opbrengst gaat o.a. naar het 
Nehemia Autism Centre, kaarten via 
telefoon : 
Dirk Meessens : 0470 20 30 11  
of collectiefdecorum@hotmail.com 
 

5, een 6 november optreden van 
Philippe Rrobrecht in d’ Oude 
Schrijnwerkerij. Kaarten bestellen: 
oudeschrijnwerkerij@outlook.com  
(bij beschikbaarheid krijgt u vraag 
voor betaling) Of bij Meubelen De 
Sutter in Berlare en bij Mira Zele. 
 

 
Een kaart kost 20 euro (één 
consumptie inbegrepen) en de 
opbrengst gaat naar de bouw van 
nieuwe klassen in Debre Sina 
 

 

 
 
 
 

 

OPROEP HELPENDE HANDEN STUDENT KICK OFF 2021 GENT 
Finado doet een oproep aan iedereen die zich geroepen voelt mee 
achter de tap te staan tijdens SKO Gent 2021 op 29 september kan 
contact opnemen met Hilde Van Damme : 
stevenhilde@telenet.be      0473 94 79 64 
 

Hoe meer mensen die een paar uurtjes helpen hoe meer geld 
Finado ontvangt van de organisatie van SKO voor de projecten in 
Ethiopië 
 

 
 
 

 

 

ACTIVITEITEN BELGIE 
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