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Education is the key to the future
We hebben het talrijke keren gehoord… in deze zin of in één of andere variant.
Onderweg van de éne naar de andere school kom je tot het inzicht dat voor veel
kinderen onderwijs dan wel een recht mag zijn in Ethiopië… maar dat het hoeden
van geiten, schapen en koeien…en het halen van water de dagelijkse
werkelijkheid is.
Gelukkig gaat het grootste deel van de kinderen wèl naar school. In
governement-schools soms met honderd in één klas… of vijf per schoolbank als
die er dan al zijn – een halve dag -, want na de middag is een andere ‘shift’ aan
de beurt. Gelukkig lijdt de motivatie van de leerlingen hier niet want ze willen
steevast allemaal ingenieur, dokter, piloot worden…
Finado pretendeert niet deze problemen op te lossen… maar met de
ondersteuning van de bouw van klassen en sanitair, de aankoop van meubilair
wil Finado (letterlijk) een steentje bijdragen om meer kinderen op de
schoolbanken te krijgen in Addis (Babyland, Honey, Andinet), Welkite, Fiche
(Bewa, Tvet), Ginchi, Wonji Shoa en Inchini. Van de petekinderen wordt
verwacht dat ze naar school gaan en regelmatig een schoolrapport bezorgen.
Ongetwijfeld was het vermelden van de verdienstelijke leerlingen onder de
petekinderen van het voorbije schooljaar een hoogtepunt tijdens onze reis.
Twintig petekinderen scoren telkens als beste van hun klas. We waren fier op die
jongens en meisjes… maar ook op alle andere petekinderen die blijven
doorzetten in de hoop goed te scoren op een regionaal of nationaal examen… en
zo’n ticket te krijgen naar verdergezet onderwijs.
Beste vrienden, het zijn jullie die de duizenden kinderen op de scholen in Fiche,
Addis, Welkite, Wonji Shoa, Inchini en Ginchi kansen aanreiken op onderwijs…
Beste meters en peters, we kunnen jullie niet genoeg bedanken voor de kans op
een betere toekomst, die jullie aan een meisje of jongen geven. Onderwijs is de
sleutel naar de toekomst !
Wees gerust… kinderen die de sleutel krijgen gebruiken hem!
Greta Van Boven
Filip De Sutter

WERKBEZOEK ETHIOPIË 2013

Het was een rustige vlucht van Addis naar Brussel,- maar van slapen is er
niet veel in huis gekomen. Na een snel ontbijt beginnen we aan ons
programma. Mieke, Dirk en Anne-Marie zijn met ons mee gereisd om de
Finado-projecten te bezoeken, deel te nemen aan de Great Ethiopian Run
en Ethiopië te ontdekken.

Bezoek aan Meskerem en Mekdes.
Meskerem kreeg deze zomer geld voor de bouw van een huisje voor haar
en haar twee broertjes en drie zusjes. De grond die ze verwierf door een
erfenis ligt vlak bij een vervuilde rivier. Toch halen de mensen hun water
met jerrycans hier of uit één van de stilstaande poelen die we onderweg
tegen komen. De woning van Meskerem is een eenvoudig éénkamerhuisje met een afscheiding voor haar bed. Op de grond liggen matten voor
de kleintjes om te slapen. Ze heeft een deel van de grond waarop ze kon
bouwen verkocht en met de opbrengst heeft ze in de compound nog een
lemen kamer gebouwd die ze kan verhuren. Met de opbrengst kan ze
instaan voor het onderhoud van haar familie.
Mekdes is het petekindje van Mieke en Dirk. De kleuter woont samen met
haar grootmoeder in een kleine woning in één van de arme volkswijken
van de hoofdstad. De moeder van het meisje is verdwenen en de vader zit
in de gevangenis. In de compound wonen ook andere kinderen van de
grootmoeder. Zij leeft samen met Mekdes in een klein kamertje met een
bed. Het meisje heeft problemen met haar benen waarschijnlijk door
eenzijdige voeding. De grootmoeder heeft een afspraak voor een
behandeling. We zijn toch wel onder de indruk van de armoede in dit
gezin en hopen dat het peterschap enige verlichting kan brengen. Mieke
en Dirk keren zeker nog terug voor ze naar huis gaan.

Dag van de dynastie
15 november is de Belgische hoogdag in Addis. Alle Belgen verzamelen
zich op de ambassade om elkaar terug te zien en nieuwe contacten te
leggen. Het is onze bedoeling om de ambassade uit te nodigen om één of
meer van de Finado-projecten te bezoeken, Annie en Emy van het Almaz
Ashine project te ontmoeten want een uitstap naar Ambo zit er dit jaar
niet in. We krijgen de gelegenheid om de ambassadeur te vertellen over
de stand van zaken in de projecten en nodigen de nieuwe eerste
secretaris uit voor een bezoek aan Fiche. We leggen ook nieuwe contacten
met mensen van het Internationale Rode Kruis….en drinken een Leffe met
een puntzakje Belgische frietjes.

Ethiopian Andinet school Addis Abeba
De leerlingen in Ethiopian Andinet school wachten ons op voor een
hartelijk welkom. We worden voorgesteld aan 18 van de 25 leerlingen
voor wie Finado dit jaar schoolgeld, uniform… zal betalen.
Dankzij een gift van

Water uit een stilstaand poel in Addis !

Dirk, Mieke en Mekdes

Een gelukkige Meskerem ontvangt ons thuis

Met de Belgische Ambassadeur op 15 november

Kinderen in Andinet gesponsord via Collectief Decorum

Leerlingen in Andinet

Collectief Decorum dat dit jaar twee toneelstukken speelde t.v.v. deze
peterschappen.
Het is ook een controleronde langs de projecten die in de school
voorbije jaren gefinancierd werden. Sinds de directiewissel en
overgang van de school van ‘public’ naar ‘governement’-school hebben
al dikwijls onze bezorgdheid uitgesproken over het beheer van
prachtige schoolgebouwen.
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Panelgesprek Zonta – Ethiopische meisjes en dames
Om onze eerste dag af te sluiten organiseren we een panelgesprek tussen
een tiental Zonta-dames en negen Ethiopische meisjes -en dames in Ras
Amba. Zonta Dendermonde is een afdeling van een internationale
serviceclub. Ze maken een rondreis door Ethiopië. Met de opbrengst van
de door hen georganiseerde activiteiten in België steunen ze onder andere
de bouw van een nieuwe klas in Wonji Shoa.
De Zonta’s peilen vooral naar de ervaringen van de vrouwen en meisjes
i.v.m. hun kansen in het onderwijs, de toegang tot gezondheidszorg,
familieplanning. Hanna, Samra, Lediya, Mekdelawit T, Mekdelawit M,
Yordanos, Hiwot, Elsabeth en Eden doen hun best om in het Engels te
antwoorden… maar regelmatig moeten Yoseph of Seyoum inspringen als
tolk. Filip geeft een beetje toelichting bij het onderwijssysteem. Als
afsluiter stelt Greta de vraag wat elk van de vrouwen zou veranderen in
Ethiopië mocht zij minister zijn. Eden, de jongste deelneemster begint
verrassend een heel discours. Ze denkt dat het goed zou zijn mocht de
Ethiopische overheid de bevolkingsaangroei aanpakken. Haar voorstel is
het aantal kinderen te beperken tot twee. Ook de andere meisjes en
vrouwen moeten niet lang nadenken waaraan zij meer aandacht zouden
schenken. De Zonta- dames hebben voor de Ethiopiërs een geschenkje
meegebracht uit België… en omgekeerd krijgen zij van ieder een
traditionele Ethiopische sjaal.

BEZOEK AAN WONJI SHOA EMANUEL SCHOOL
Vandaag gaan we met de mensen van Zonta Dendermonde het project bezoeken
dat ze financieel ondersteunen namelijk ‘ de Emanuel school’ in Wonji Shoa. Na
wat over en weer gepraat wordt er beslist om tegen 6u30 te vertrekken om voor
de file te zijn op Debre Zeit-road. Vermits het alweer een jaar geleden is dat we
Wonji Shoa bezochten, vergaten we dat het vanaf Nazareth nog een heel eind
off-road is voor we onze eindbestemming bereiken. Het onthaal is ‘amazing’. De
kinderen en hun ouders zingen en dansen bij het binnenkomen van de mensen
van Zonta en Finado. Heel wat bezoekers krijgen een krop in de keel. We krijgen
allemaal een briefje, mooi afgestempeld, met het verloop van het programma.

Er volgen een aantal speeches waarin zowel Zonta als Finado uitvoerig
bedankt worden voor de financiële ondersteuning. Er wordt ook nog eens
een opsomming gedaan van wat de school in vier jaar al kunnen bereiken
heeft dankzij de financiële bijdrage vanuit België. Ze begonnen met het
bouwen van een klas voor grade 5, daarna volgde een sanitair blok - dat

Voor Finado was de organisatie van een panelgesprek een premiere

Eden, de jongste deelneemster en Seyoum

Zonta met ‘onze’ Ethiopiërs

Grootse ontvangst in Wonji Shoa

trouwens zeer goed onderhouden wordt -, dan een bibliotheek, een
leraarskamer, grade 6 en 7, een refter en feestzaal en vandaag zijn ze
bezig met het bouwen van een klas voor grade 8. De directeur liet in zijn
speech ook al doorschemeren dat ze de ambitie hebben om de school uit
te breiden tot grade 10. Deze ambitie kunnen we alleen maar
aanmoedigen omdat het de kinderen uit de regio de kans geeft om langer
naar school te gaan en een vervolgopleiding te volgen in één van de vele
scholen in Nazareth dat toch wel binnen bereik komt als de weg verder
aangelegd wordt.
Inge, de voorzitster van de Zonta en één van de
meereizende
echtgenoten, Jan, worden figuurlijk in de bloemetjes gezet. Ze ontvangen
een sjaal en een muts in de kleuren van Ethiopië, rood, geel en groen. We
zijn allemaal behoorlijk onder de indruk van het gebeuren en er worden
ettelijke foto’s gemaakt. Na de speeches, het zingen en dansen, worden
we uitgenodigd om de vele realisaties met eigen ogen te gaan bekijken.
De resultaten zijn indrukwekkend en stuk voor stuk goed onderhouden,
we geven de directeur dan ook terecht een pluim. De mensen van Zonta
Dendermonde zijn zichtbaar tevreden met het project waarvoor ze hebben
gekozen en steken hun appreciatie niet onder stoelen of banken.
Na de opening van de nieuwe klas waar Inge en Ann van Zonta elk een
stuk van het lint doorknippen wordt er ook nog een herdenkingssteen in
de cement gelegd. Finado is op vele plaatsen aanwezig in deze school. Het
doet veel plezier. Na de volledige rondleiding overhandigen de mensen
van Zonta nog twee valiezen met allerlei materiaal. De directeur zal
samen met zijn staf uitmaken voor wie de kleren, schoolgerief, enz… het
meest kunnen dienen. De school is gelegen in een zeer arm gebied en er
zijn onder de leerlingen ook een aantal weeskinderen die af en toe wel
eens een extraatje kunnen gebruiken.
We bespreken met de mensen van Zonta ook de mogelijkheid om één of twee
keer per week voor de armsten een warme maaltijd aan te bieden, of zou een
ontbijt voor de kinderen beter zijn? We zijn er nog niet uit. Zo iets is ook geen
vrijblijvend engagement meer… het is iets wat je moet blijven doen, een klasje
bouwen, dat betaal je en klaar is kees. We zien wel hoe we de warme maaltijden
of het ontbijt kunnen organiseren want er zijn toch wel een 50-tal kinderen op
school voor wie het geen overbodige luxe zou zijn. Na een aangenaam bezoek
van meer dan 2 uur nemen we afscheid van de kinderen en de staf van
Emmanuel school. We nemen ook afscheid van de mensen van Zonta. Een deel
van hen keert vanavond terug naar België, de anderen zetten hun reis voort naar
de Omo vallei. Met de mensen die nog een week blijven spreken we af om elkaar
nog eens te ontmoeten. Iedereen vindt het een goed idee om alle indrukken en
emoties wat te laten bezinken en dan toch nog een gesprek samen te hebben
voor we elkaar in dit prachtige land goeiedag en tot in België wensen.

Werkvergadering met Seyoum en Yoseph.
Met enige regelmaat willen we onze Ethiopische medewerkers recht in de
ogen kijken.
We mailen dagelijks, sturen faxen en horen elkaar bijna

Greta plaatst de gedenksteen die de jarenlange samenwerking tussen Finado en Emanuel School
bezegelt.
Inge en Ann openen de nieuwe klas

De leerlingen volgen de bezoekers op de voet in de Emanuel School

wekelijks aan de telefoon. Toch is het nodig om af en toe eens rustig rond
tafel te zitten, de werking te evalueren en te zien of we hier en daar de
werking moeten bijsturen.
Op onze terugweg stoppen we in Debre Zeyt. Mieke, Dirk en Anne-Marie
worden er opgewacht door een Vlaming die hier nu al een aantal jaar
werkzaam is in de kweek en export van planten. Hij leidt hen rond in zijn
bedrijf terwijl wij vergaderen.
Yoseph heeft een jaarverslag klaargemaakt waarin hij een evaluatie maakt
van 2013. De peterschappen lopen goed, enkele projecten zullen heel
binnenkort afgerond worden en er kan nog veel gedaan worden in de
scholen in Fiche, Wonji Shoa en Inchini. Het aantal peterschappen kan nog
stijgen en er wordt gezocht naar een betere spreiding van de uitbetaling
aan de families. Ook aan de communicatie kan nog gesleuteld worden…
want soms is een dringende oplossing voor een probleem nodig. Onze
medereizigers zijn al lang terug van hun bedrijfsbezoek terwijl wij nog in
het heetst van de strijd zijn van onze vergadering. Er moeten nog twee
nieuwe projectvoorstellen geëvalueerd worden voor onze terugkeer naar
België. Daarvoor moeten afspraken gemaakt worden met de
projectverantwoordelijken en transport geregeld worden.

Gesprek met Nigisti Gebreselassie, Yenege Tesfa
De organisatie 13de ster heeft ons in contact gebracht met hun
contactpersoon in Gondar. We hebben ontmoeting waarbij we ons
wederzijds uitgebreid voorstellen. We zijn onder de indruk van hetgeen
Nigisti ons vertelt. We maken een afspraak om één van de projecten te
bezoeken. We kunnen hier ongetwijfeld uit leren. Het project bestaat uit
verschillende onderdelen: Homes for Tomorrow zijn huizen waar
straatkinderen kunnen wonen in een ‘gezinssfeer’. Een mama, papa, grote
zus en/of grote broer wonen samen met ongeveer 16 kinderen. Vanuit
deze gezinssituatie kunnen ze opnieuw beginnen en hebben ze toegang
tot onderwijs en medische zorgen. De organisatie runt 8 van deze huizen.

Bezoek aan Yenege Tesfa (Gondar – project 13de Ster)
We bezoeken één van de huizen van Yegene Tesfa samen met Nigisti en
krijgen een rondleiding van de grote zus in dit huis. Vorige week is er een
‘day-care center’ geopend waar kansarme alleenstaande moeders hun
kinderen vanaf 2 jaar overdag kunnen brengen om zelf te werken, ook
hier krijgen we een rondleiding. Yenege Tesfa zorgt ook voor trainingen
om de verstandhouding tussen tieners en hun ouders te bevorderen. Op
die manier kunnen de ouders samen met hun kinderen de juiste keuzes
maken voor de toekomst. Verder worden er jonge mensen financieel
ondersteund om verder te kunnen studeren en worden er technische
opleidingen gegeven om zo de cirkel van de armoede te doorbreken.
Finado wenst 13e Ster veel succes met de ondersteuning van dit prachtige
project.

Yoseph stelt zijn jaarrapport voor

Nigisti geeft uitleg bij het project aan Filip

Finado bouwt nog een klas in Wonj Shoa

Twee meisjes in Yenege Tesfa

Gondar

Bij onze terugkeer naar Addis kopen we energierepen voor de
petekinderen tijdens de Great Run. In een ‘stationary-shop’ gaan we op
zoek naar 300 schriftjes, pennen en potloden voor de kinderen in Mehure
Gedame
Seyoum en Yoseph hebben tijdens onze afwezigheid in Addis een bezoek
gebracht aan een project in Gambela. Er is echter geen mogelijkheid tot
samenwerking. Ze brengen uitgebreid verslag van hun ontmoeting met de
verantwoordelijken en hun bezoek aan het project.

Welkite Melketzedek Academy nieuw sanitair.
Abba Eyassus wacht ons op voor een rondleiding op de school. Hij wil
graag de resultaten van de jarenlange samenwerking tonen aan onze
reisgenoten. Wij zijn vooral nieuwsgierig naar het nieuwe sanitair dat we
dit jaar financierden.
Hij vertelt hoe we sinds 2005 samenwerken. Finado financierde toen de
omheining van het terrein. De bouw van de kleuterschool ging langzaam,
maar toen Finado steun vond bij de Belgische overheid gingen de werken
in sneltempo en hapte ook een Japanse sponsor toe. Toen Abba Eyassus
het plan voorstelde om een lagere school van vier verdiepingen te bouwen
waren we toch wel onzeker. Dankzij de vele grote en kleine sponsors in
België kon Katleen de school in 2012 openen. Verschillende keren kreeg
de school bezoek van de Belgische ambassade.
In de bibliotheek op de bovenste verdieping zitten enkele ijverige
studenten te studeren. Ook een oud studente is hier de rust komen
opzoeken om te studeren. Elk jaar heeft de school maar een beperkt
budget voor de aankoop van nieuwe boeken. De directeur werpt een visje
uit of we er in de toekomst niet willen over nadenken om het aantal
boeken uit te breiden. In het vijfde jaar krijgen we een demonstratie
scheikunde. De leerlingen zitten in groepjes. Ze hebben eerder de theorie
gekregen en moeten nu samen de proeven bespreken. We zorgen niet
onmiddellijk voor rust in de klassen…
Uiteindelijk kunnen we naar de nieuwe toiletten. Het is een blok met
achttien toiletten. Een deel zal gebruikt worden door de kleuters, een
ander deel enkel door de meisjes. Het oudere blok dat Finado enkele jaren
geleden financierde is nog steeds in perfecte staat en zal nu nog enkel
door de jongens gebruikt worden. We vinden het ongelofelijk wat er met
een beperkt bedrag gerealiseerd werd. Het laatste geld voor de
schilderwerken is ook reeds aangekomen. De directeur roept een aantal
kinderen om op de foto te gaan voor het nieuwe sanitaire blok.
Dan moeten we natuurlijk ook nog eens rondgaan langs de kleuters die
aan hun lunch zijn. Wanneer we buitenkomen worden we omgeven door
honderden leerlingen. Het zijn er nu ongeveer duizend en is ongeveer
gelijk verdeeld tussen jongens en meisjes. Abba Eyassus wijst ons op
twee vriendinnen die samen op de foto willen: een Orthodox en een
Moslimmeisje… hij zegt dat het een symbool is voor de harmonieuze
manier waarop men hier in de school samen leeft.

Ijverige studentes in Welkite

Grete en Abba Eysassus bij het nieuwe sanitair

Het nieuwe sanitair blok zal door de kleuters en de meisjes gebruikt worden

De schooldirectie nodigt ons uit om de samenwerking te bespreken bij een
korte lunch in het Soressa-hotel. Greta is ziek en krijgt er een kamer om
wat te rusten. We beginnen over Melat die we die morgen in de school
ontmoetten . Ze was ons opgevallen omdat ze boven de andere kleuters
uitstak. De directie kende het syndroom van Down niet en we leggen uit
(met onze beperkte kennis) wat we hierover weten. We denken dat het
goed is dat ze zo lang mogelijk gewoon mee functioneert, zeker omdat ze
zich momenteel volgens de Abba en de directie goed voelt en goed
aanvaard is. Inclusieonderwijs in Ethiopië !
De directeur heeft echter een bijzonder nieuwtje. Hij vertelt dat dankzij de
inspanning van Finado en de bijzondere motivatie van leerkrachten en
leerlingen in deze bijzondere omgeving elke leerling van het achtste jaar
die deel nam aan het regionaal examen ook slaagde ! De school heeft dan
ook ambitie om uit te breiden met een middelbare school… en heeft reeds
een toezegging om het terrein uit te breiden met 1000m².
We zetten onze reis verder naar Mehure Gedame… met een stop aan een
lokale markt… waar ‘wij’ de bezienswaardigheid zijn.

Mehure Gedame Eyassus – Tesfa Abew
Omdat het morgen geen school is moeten we enkele petekinderen ontmoeten die
niet in Mehure wonen maar na school op ons gewacht hebben: Mekdes, Mahlet,
Gedamnesh, Mastewal and Buruket…
Natuurlijk
kan
het
kakenestje
Estefanos niet ontbreken. Verleden jaar maakten we ons bijzonder zorgen over
één van de meisjes. Haar handen waren volledig aangetast door de mest van de
dieren. Die moest ze verwerken met haar blote handen. We lieten voor haar
rubberen handschoenen en handcrème kopen… en na een jaar is het resultaat
wonderbaarlijk. Ze heeft mooie gladde handen en ook haar nagels die volledig
leken af te brokkelen zijn nu intact. We maken foto’s en alle kinderen krijgen een
geschenkje. Enkele petekinderen die in Mehure wonen zorgen er voor dat onze
bagage op ons kamertje belandt : Befekadu, Mantegebush… Wanneer onze
medereizigers gaan slapen bespreken we met Abba Eyasus de samenwerking in
Welkite en Mehure.
’s Morgens bezoeken we eerst de slaapplaats van de kinderen. In Tesfa Abew,
het tehuis van Mehure verblijven een vijftigtal kinderen doorlopend. Een dertigtal
andere kinderen kan wel in de vakantie nog terecht bij familie. Tefere, de
opvoeder toont ons ook de wasplaatsen, het sanitair, de keuken… We mogen zelf
proberen van Injera te maken. Eén van de zusters is bezig met het bakken van
brood. Veel kinderen kennen ons van de vorige bezoeken… straks regelen we een
ontmoeting met alle petekinderen. Tefere neemt ons eerst mee op een wandeling
door het dorp. Het blijft ongelofelijk om te zien hoe anders het leven hier is dan
in Addis.

De mensen wonen in grote ronde Tukuls, samen met hun familie. Binnen
de omheining staan tot vier van die grote woningen in klei met hun rieten
daken. In één van die omheiningen woont een grootvader met zijn zoons.
Eén van de zoons is bijzonder trots op zijn woning. Ze is bijzonder net en
hij heeft zelfs een afzonderlijke tukul voor zijn dieren. Bij de meeste
families vinden de dieren onderdak achter een afscheiding binnenin.

’s avonds ontmoeten we al enkele petekinderen die op ons gewacht hebben

De oudere kinderen wassen zelf hun kleren

Dirk probeert (succesvol) injera te bakken

Sommige kinderen hebben foto-model-allures… en we kunnen de kinderen in een ongedwongen
sfeer ontmoeten

Hij is net nieuwe stoeltjes voor hem, zijn vrouw en alle kinderen aan het
maken….voor Greta een gelegenheid om alweer een stoeltje te kopen voor
haar verzameling.
Samra, de zus van Abba Eyasus heeft ons een echte brunch klaar
gemaakt. Intussen worden de petekinderen verzameld. Het gaat er los
aan toe omdat we elkaar al kennen van de vorige bezoeken… iedereen
krijgt twee schriftjes, een pen en een potlood… en gaat op de foto: Henok,
Mahilet, Meskerem, Muluken, Fasika, Yalew, Tabor, Yeteberak,
Admassu…een twintigtal kinderen passeren de revue. Ook voor de andere
kinderen in Mehure Gedame hebben we schriftjes enz. mee. Eén van de
jongens heeft een huidprobleem maar na contact weten we dat het
medicijn (ook in België) niet zo eenvoudig te verkrijgen is. We proberen
het nog eens wanneer we zelf thuis zijn.
Bij onze terugkeer in Addis zoeken we de Zonta’s op die klaar zijn om
terug naar België te vertrekken. Ze hebben een prachtige reis achter de
rug en benadrukken nog eens hoe blij ze waren het project in Wonji Shoa
te kunnen bezoeken.

Great Ethiopian Run – Run4water
Vandaag, zondag 24 november 2006 Ethiopische jaartelling, is het de
grote dag: we nemen delen aan ‘the great Ethiopian Run’.
Er is dextro energy, koekjes met melk en honing en een flesje water voor alle
deelnemers van Finado. Alles staat klaar om uit te delen. We zijn met 125 dit
jaar. Om 7 uur, met een karig ontbijt in de maag, koffie, wat cornflakes of een
cola, vertrekken wij, Mieke en Dirk, Anne-Marie, Filip en Greta, richting Finadooffice. Daar komen we met alle kinderen samen. Groot is onze verbazing als we
daar maar enkele kinderen aantreffen. We worden gebriefd door Seyoum :
letterlijk alle straten zijn afgesloten en als je geen T-shirt van de run hebt kom je
er niet door, laat staan dat onze bussen die ons naar de vertrekplaats Jan Meda
moeten brengen ons kunnen ophalen. Wat doen we met de T-shirts, de dextro’s,
de koekjes?…de vertrekplaats dit jaar is niet Meskel Square maar Jan Meda. De
reden hiervoor is het feit dat de helft van Addis ‘under construction’ is voor de
interne treinverbinding in de hoofdstad. Ja, ook hier is men druk op zoek naar
oplossingen om de eindeloze ‘traffic jam’ binnen de perken te krijgen.

Gelukkig is onze ongerustheid onterecht, onze finado-kinderen zijn veel
inventiever dan we denken en ze druppelen langzaam aan binnen. Als we
ongeveer met 70 zijn vertrekken we te voet naar Jan Meda (de bussen
mogen immers niet door). Normaal is Jan Meda ongeveer 3 kilometer van
de office maar de politie, die massaal aanwezig is, leidt ons langs allerlei
omwegen naar de startplaats waar we ons wandeling naadloos overgaat in
de Run. We hebben op dat moment reeds 5 kilometer in onze benen. Bij
kilometer 2 denken de meeste van onze volwassen deelnemers dan ook
dat ze nooit de finish zullen halen. Maar als we denken aan het bedrag dat
jullie samen bij elkaar gesponsord hebben voor deze run, dan smelt onze
twijfel als sneeuw voor de zon. We lopen, we stappen, we dansen, we
gaan onder de ‘’reuzeshower’, alles is goed, als we de eindmeet maar
halen.

Na de individuele foto’s… klaar voor een groepsfoto.

Bij het vertrek naar de startplaats is nog maar een deel van deelnemers op het kantoor geraakt

Dawit en zijn broertje,Greta, Milion en Rahel… fotostop tijdens de Run !

Ieder van ons heeft een paar van de jongste petekinderen onder zijn
hoede tijdens de run. Filip krijgt een hand van Milion – die verleden jaar
met hem meeliep – en van Rahel die twee jaar geleden geen stap van
hem week. We motiveren elkaar om door te gaan.
De wachter aan de office heeft de kinderen opgevangen die later nog
toegekomen zijn en hen al het nodige gegeven om deel te nemen aan de
Run. Het is en blijft voor onze sponsorkinderen een belangrijke dag en
dat merken we als we rond de middag in Ras Amba aankomen voor het
gebruikelijke buffet. We zijn in totaal met de kinderen van Ambo er bij
met zo’n 140. De kok heeft met zijn team weer zijn beste beentje
voorgezet en een fantastisch buffet klaargemaakt. Iedereen laat het zich
smaken. Ondertussen zijn ook Katleen en Mark in Addis aangekomen, ze
hebben hun T-shirt voor de run op de luchthaven aangetrokken en werden
door Tsegaab zo dicht als mogelijk bij de start van de Run gebracht. Ze
hebben hun sponsors zeker niet ontgoocheld, proficiat Katleen en Marc.
Tijdens het buffet worden er ook een paar kleine speeches gehouden en
we hebben weer twee fantastische lopers onder onze genodigden, twee
jongens van Zewditu liepen de 10 kilometer in 33 en 35 minuten. Ze
krijgen een geldprijs en een warm applaus. Ook worden er een 20-tal
briljante studenten (Adane, Diana, Eden…) in de bloemetjes gezet en ze
ontvangen een Oxford woordenboek, dat komt altijd van pas als je
studeert. Twee jongens uit het Almaz Ashine project in Ambo danken
Finado dat ze dit jaar konden mee doen aan de Run en voor de
voortdurende steun aan het mooie project in hun thuisstad.
Filip heeft ook een overzicht gemaakt van 10 jaar Finado en overhandigt hiervan
een fotoboek aan Seyoum. Na het eten en de geplogenheden stellen we ons
fototoestel op, op het terras van Ras Amba en worden al de sponsorkinderen
gefotografeerd. We doen ondertussen een kleine babbel met hen en luisteren
naar grote en kleine probleempjes en proberen het nodige te doen. Dit alles
verloopt in een rustige en ontspannen sfeer. Misrak geeft de kinderen die een
taxi nodig hebben om thuis te komen nog wat geld om hun vervoer te betalen en
dan vertrekken ze na een warm afscheid en ‘tot volgend jaar’ huiswaarts.

Enkele van onze jonge mensen willen een nog wat diepgaander gesprek
en we maken graag tijd voor hen. Daarna hebben we nog een korte
vergadering met de staf van Finado. Filip en ik sluiten de run af en drinken
samen met Seyoum nog een glaasje wijn. Moe maar tevreden keren we
terug naar Yeka Guesthouse waar we ’s avonds verwend worden met een
bord friet en een gebakken ei. Het smaakt overheerlijk.
We willen bij deze ook alle mensen bedanken die van deze run weer een
ongelooflijk succes maakten, Mieke en Dirk, Anne-Marie, Katleen en Marc,
Annie en Emy, Filip en Greta, ze zetten niet alleen een goede tijd neer
maar hadden in België vrienden, familie, kennissen en collega’s
aangesproken om naar de www.run4water.be te gaan om hen te
sponsoren. Verder wil ik ook Jan en Rikki en Martine en Patrick bedanken
die de peters en meters aangeschreven hebben om hun petekind een
financieel hart onder de riem te steken.

Een gele slang slingert zich doorheen Addis

Anne-Marie en Yabsera trots op hun medaille

Haile bij de aankomst

Het volkslied wordt aangeheven

Adane Ferdie is één van de voorbeeldige studenten onder de Finado peterschappen, hij
zorgt voor mama en kleine broer Bilal. Hij krijgt een erkenning van Emy.

Naast de vele kleine en grote sponsors willen we ook Alain, webmaster
van run4water bedanken. Allemaal samen hebben we gezorgd dat er heel
wat geld in het laatje van Finado is gekomen zodat we het waterproject in
Inchini kunnen voltooien. Drinkbaar water is immers een recht.

Zewditu Meshesha
Dinsdagnamiddag is ons bezoek aan Zewditu gepland. Door een
vertraging van een binnenvlucht waarmee we Addis moesten bereiken is
het donker als we in het tehuis ‘Zewditu Meshesha’ aankomen. We worden
duidelijk verwacht, de kinderen komen bij ons en we bezoeken samen de
nieuwe slaapzalen. Ik ben heel erg blij met de vernieuwing van de
slaapzaal van zowel de jongens en de meisjes. Ze zijn ruim en heel
verzorgd, een hele verademing tegenover vroeger. Er staat ook een
nieuwe container waarin de burelen zijn ondergebracht. Dit geeft dan
weer meer ruimte in het hoofdgebouw. Ik krijg het gevoel dat we oud
worden als ik zie hoe groot de kinderen worden. We doen een babbel met
elk van de kinderen afzonderlijk. Ze zien er gelukkig en heel verzorgd uit.
Naar jaarlijkse gewoonte hebben de kinderen allemaal nieuwe schoenen
mogen uitkiezen.
We blijven echter iets te lang praten met de kinderen, wat heel gezellig was,
voor hen en voor ons, waardoor de overhandiging van de schoenen symbolisch
moet gebeuren. Een deel van de kinderen had zijn schoenen al gebruikt voor the
Great Ethiopian Run. De andere schoenen staan keurig uitgestald zodat we zien
dat ze allemaal een heel verschillende smaak hebben. Het is fijn om te weten dat
binnen de muren van het tehuis ieder kind zijn eigen mag en kan zijn. Er wonen
hier een aantal studenten die het heel goed doen op school. Ze krijgen mede
dankzij de financiële steun van vele sponsors de mogelijkheid om zich te
ontplooien en op te groeien tot jonge mensen die met beide voeten in het echte
leven staan. Dank aan iedereen die helpt om dit mogelijk te maken.

Ginchi
Op woensdag staat de Gura Awash school op het programma. We worden
traditioneel verwelkomd door leerlingen te paard en door honderden
kinderen die scanderen: ‘ welkom Finado, welkom Finado,… Het is een
grote school waar we met Finado al heel wat kunnen realiseren hebben.
We begonnen in 2008 met de renovatie van de oude klaslokalen. In 2009
na het bezoek van de toenmalige minister van buitenlandse zaken, Karel
De Gucht, kreeg de school een boost dankzij subsidies van de dienst
Vredesopbouw. Er werden twee nieuwe blokken met klaslokalen gebouwd.
In 2010 mocht Katja Gabriëls, burgemeester van Berlare, het waterproject
op de site plechtig openen. In de tussentijd werd er begonnen met de
bouw van burelen voor directie en leerkrachten. De bouw liep echter wat
vertraging op door het feit dat we voorrang gaven aan de bouw van een
sanitair blok dat in 2012 door Annemarie Dujardin werd ingehuldigd.
Later dat jaar werd een tweede sanitair blok gebouwd voor de jongens. In
het
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echter een modderstroom over het

Greta en dhr Mulugeta peilen naar de noden van elk kind bij Zewditu

Nieuwe schoenen voor alle kinderen bij Zewditu

De nieuwe kantoren, computerklas…in Ginchi

Greta onthult de gedenksteen voor de jarenlange samenwerking…

domein van de school in Ginchi en nam in al zijn kracht het nieuwe
sanitaire blok mee. Het werd helemaal verwoest. We hebben vandaag de
schade met lede ogen aanschouwd en met de aannemer, de directeur en
Seyoum gekozen om een hoger gelegen plaats te kiezen om het sanitair
opnieuw te bouwen. Tegen dergelijke natuurrampen is er weinig
opgewassen. Ook de baan om de school te bereiken moest er aan
geloven, er is een bres in geslagen van meer dan 3 meter breed en de
overheid lijkt niet te staan springen om dit onmiddellijk op te lossen.
Uiteraard is er ook goed nieuws uit de school, de burelen zijn eindelijk
afgeraakt, ik schrijf eindelijk, niet omdat de mensen niet doorgewerkt
hebben maar omdat andere dingen voorrang hadden op dit project, zoals
ik hierboven al verduidelijkte. De constructie en afwerking van de burelen
is heel keurig en verzorgd. We laten de eer om het lint door te knippen
aan Dirk Janssens, één van onze medereizigers die zich in België als
vrijwilliger nuttig maakt als er activiteiten worden georganiseerd t.v.v. van
Finado Ethiopië en die vrienden en collega’s overtuigde om hem te
sponsoren voor de run.
Het enige wat nog ontbreekt in de nieuwe burelen is meubilair. Dit staat dan ook
op het verlanglijstje van de school dat ze aan Finado overhandigden. Verder
hebben ze ook het gebouw, waar de bibliotheek in ondergebracht is, opgefrist.
We nemen ook nog een kijkje in het sanitaire blok dat vorig jaar werd geopend
en in een aantal klaslokalen. Tot onze vreugde is alles piekfijn in orde. Naar
jaarlijkse traditie doen de kinderen turnoefeningen en dansjes voor ons. We
krijgen cadeautjes en speeches. We genieten met volle teugen en worden daarna
ook nog getrakteerd op een injeralunch en koffieceremonie. Na dit alles moeten
we afscheid nemen om naar het volgende schoolproject te gaan. We worden
uitgezwaaid door honderden leerlingen…

Inchini
We zetten onze rit verder richting Inchini. We rijden richting Addis en ter
hoogte van Holeta slaan we links af. Het is nog ongeveer 35 km rijden om
bij de Maru Chobote school te geraken. Het is spannend want we hebben
de school nog niet gezien. We hebben zondag in The Great Ethiopian Run
gelopen om drinkbaar water op deze school te brengen maar meer weten
we eigenlijk nog niet. Onze nieuwsgierigheid is dan ook groot.
Als we bij de school aankomen worden we warm welkom geheten door
directie, leerkrachten en leerlingen. Het is een arme school. De drie
gebouwen die de school telt zijn opgetrokken in leem. Gelukkig zijn de
klassen vrij groot want er komen 1084 kinderen naar school in twee
shiften. Dan nog zitten ze met 90 tot 120 kinderen per shift in de klas. De
nood aan bijkomende klaslokalen is hier zeer groot. We openen eerst het
waterproject dat door onze vaste aannemer, Ato Girma, weer helemaal
tiptop in orde is gebracht.
Hier is het Mieke Van Boven die de watervoorziening mag openen. Haar
werkgever Dhr. Liedts en zijn echtgenote hebben vanuit de Stichting Liedts-

De obligate toespraken

De regen vernietigde niet enkel een sanitair blok maar sloeg een diepe
bres in de weg naar de school

Opening nieuw waterproject in Maru Chobote school in Inchine…en er komt water uit de kraan!

Leerlingen in Inchini

Meessen een gulle schenking gedaan om dit project te verwezenlijken. De
belangrijkste partner van Finado in dit project is de Provincie OostVlaanderen. We zijn allemaal blij als we de kinderen zien drinken van het
zuivere water dat uit de kraantjes stroomt. Zoals ik al eerder in deze
nieuwsbrief zei is drinkbaar water een recht voor iedereen. Na de
plechtige opening bezoeken we de site.

Als we in de klassen komen zien we dat er weinig banken staan. Een
vlugge telling vertelt ons dat ze met vier tot vijf kinderen op een bank
moeten zitten. De leerkrachten vertellen ons dat het moeilijk is om een
goed niveau van onderwijs te geven als de kinderen met zoveel in de klas
zitten. Er blijken een aantal banken aan herstelling toe en we beloven om
meer schoolbanken te kopen als ze eerst de bestaande herstellen. We
bespreken samen een plan om een beurtsysteem op te stellen waarin
leerkrachten en leerlingen elke week de bankjes nakijken en indien nodig
even onder handen nemen. Dit is een kleine maar belangrijke opdracht.
Het sanitair voor de jongens is al vernieuwd, dat voor de meisjes nog niet
… en dat lijkt nochtans dringend nodig.
Deze school heeft ons echt nodig. Er blijkt ook nog geen
elektriciteitsaansluiting te zijn. Het gaat echter maar over een klein
bedrag dat we vanuit het budget 2013 nog gemakkelijk zullen kunnen
vrijmaken. Na de rondleiding volgen er nog wat speechen, het traditioneel
Ethiopisch brood dat Mieke mag aansnijden en de koffieceremonie. Dit
allemaal in een uitzonderlijk prachtige omgeving en in een heel rustige
sfeer. De school heeft ons hart gestolen, we weten waar we voor gaan.

Petekinderen
We hebben nog wat beloften in te vullen… nieuwe schoenen voor Muse,
een bezoekje aan het huis van Makda en zien dat Habtamu nu de
computer krijgt die hem al lange tijd is toegezegd. Mieke en Dirk gaan
intussen nog eens op bezoek bij hun metekind Mekdes en twee
petekindjes van vrienden van hen.

Fiche
De laatste dag van ons verblijf in Ethiopië is aangebroken. We hebben nog
drie schoolprojecten op het programma staan. Fiche Bewa, Fiche Tvet en
Babyland.

Mieke snijdt het traditionele brood

De noden zijn groot in Inchini

Nieuwe schoenen voor Muse

De leerlingen maken er een echt feest
van

Habtamu krijgt z’n computer

Leerlingen in Fiche Bewa

We vertrekken om 8u richting Debre Libanos. Fiche ligt even voorbij dit
bekende bedevaartsoord. Het is zo’n 115 km rijden en de baan slingert
zich door een mooi landschap. We hebben een extra gast uitgenodigd om
mee de projecten te bezoeken : Tom Neijens, eerste secretaris van de
Belgische ambassade in Addis. We zijn blij dat hij interesse toont voor
Finado. Om 10.30 komen we in de Bewa lagere school in Fiche aan. De
kinderen wachten ons op en verwelkomen ons met bloemen en een liedje.
Het is alweer een hartverwarmend onthaal.
Tom mag het lint doorknippen van de vier nieuwe klassen die hier
gebouwd werden. We doen de hele rondleiding: het sanitaire blok, de
drinkwatervoorziening, de nieuwe -en de oude lemen klassen. Na de
rondleiding en heel wat speechen van directeur, burgemeester, voorzitter
van het oudercomité, Filip en Seyoum, Tom Neijens, is het overduidelijk
dat het werk van Finado hier nog lang niet af is. Er is een enorm tekort
aan schoolbanken en aan klaslokalen.
De bouw van nog een blok nieuwe klaslokalen was al in ons programma
opgenomen en op dat vlak kunnen we hen dan ook geruststellen. Hiervoor
ontving Finado reeds een bedrag van Student Kick Off. Wat de
schoolbanken betreft moet Seyoum zich buigen over een prijsvergelijking
want de prijzen van het ijzer en het hout zijn zodanig de hoogte in gegaan
dat we echt wel moeten uitzoeken of we niet op één of andere manier aan
goedkopere schoolbankjes kunnen geraken. We denken hierbij aan
samenwerking met een technische school, onderhandelingen in een
schrijnwerkerij… Seyoum zal er de komende weken werk van maken. Dit
is momenteel prioritair want we komen op heel wat scholen waar de
kinderen met vijf op een bank zitten of helemaal geen bank hebben.
We worden verwend met mooie Ethiopische doeken en traditionele kledij.
Daarna worden we vergast op een Ethiopische maaltijd met tips en brood,
en niet te vergeten popcorn en koffie. Nadat we een lijstje met de noden
ontvangen hebben onder gesloten omslag en met ettelijke stempels op,
vertrekken we naar het volgende project.

TVET
Op deze technische school hebben we ons geëngageerd om een koeienstal
te bouwen waar de leerlingen overdag kunnen leren hoe ze meer uit een
melkkoe kunnen halen en hoe ze koeien kunnen vetmesten. We hadden
dit project financieel een beetje op de lange baan geschoven en behalve
een vloer was er dus niet veel veranderd. We overleggen met Girma, de
aannemer, de directeur van de school en Seyoum wat er nog moet
gebeuren. Na een korte bespreking wordt afgesproken dat Finado nog een
laatste kleine financiële bijdrage overmaakt aan de school en dat de
koeienstal binnen de drie weken operationeel zal zijn. We kijken alvast uit
naar foto’s van de stal met koeien er in.
Tijdens ons korte bezoek aan de Tvet-school mogen we een computer
overhandigen die de school Mater Salvatoris uit Kapellen bij elkaar heeft
gelopen tijdens de ‘gouden roepie’.

Tom Neijens eerste secreatris mag de nieuwe klassen openen… ook Seyoum en Greta delen in de
plechtigheid

De kinderen houden alles goed in de gaten

De vier nieuwe klassen…. Finado plant in 2014 nog eens vier klassen

De directeur en zijn staf vinden het bijzonder jammer dat we niets blijven
eten of drinken maar ons programma laat het jammer genoeg niet toe.
We vertrekken richting Addis en onderweg maken we een sanitaire stop in
een resort van de wereldbekende loper Haile Gebre Selassië.

Babyland
We komen net iets te laat in Babyland aan om de kleutertjes nog aan het
werk te zien. We doen een korte rondleiding en tonen aan ons gezelschap
de realisaties die we in de voorbije jaren in deze kleuterschool
verwezenlijkt hebben. Sanitaire voorziening voor de kleuters, die er na
jaren nog onberispelijk uitzien. De watertanker voor permanent drinkbaar
water op de school. Het bouwen van burelen en rustklasje voor de
kleuters, en vorig jaar 4 prefabklassen. Nu zijn we samen bezig met de
bouw van sanitair voor leerkrachten en staf.

Feedback
Onze reis heeft ook tot doel om zo veel mogelijk feedback voor de meters
en peters mee te brengen naar België. We hebben foto’s gemaakt van alle
kinderen die deelnamen aan de run, van de kinderen die we ontmoetten
bij Zewditu of bij hen thuis… Het zal een hele klus worden om die in België
per petekind te sorteren. Een aantal kinderen vulden hun feedback kaart
in het Amhaars in… die zullen eerst richting Robel gaan die ze voor ons zal
vertalen.
Het afscheid van onze medewerkers valt zwaar. We mailen en bellen wel…
maar het jaarlijkse directe contact blijft bijzonder belangrijk. We hebben
niet alle projecten kunnen bezoeken en maar een beperkt aantal
petekinderen gezien. Toch keren we met een tevreden gevoel terug naar
huis en met een hernieuwde motivatie om de projecten en peterschappen
het volgende jaar te ondersteunen.

Overhandiging computer in TVET

…

Nieuw sanitair in Babyland

en de koeienstal binnenkort in gebruik ?

VERSLAG AKTIVITEITEN BELGIË
Miniyeshu in Gent
Met vereende kracht organiseerden vijf organisaties een optreden van Miniyeshu
in de Gentse vooruit op 8 november. Voor de Finado-medewerkers een unieke
kans om kennis te maken met de mensen uit de andere organisaties... en te
genieten van de getalenteerde zangeres.

Collectief Decorum speelde 2 stukken t.v.v.Ethiopian Andinet
De toneelgroep maakte het zich niet gemakkelijk dit jaar. Begin november
speelden ze een blijspel en een drama. Met de opbrengst worden 25 leerlingen
gesponsord in de Ethiopian Andinetschool in Addis Abeba.

Finado stelde zich voor in Little Ethiopia 11 november
Steven :”In oktober 2010 opende “Little Ethiopia” zijn deur in de Zirkstraat in
Antwerpen. Sindsdien hebben ze in Little Ethiopia dan ook al enkele
informatiesessies georganiseerd om Ethiopië, de volkeren, de tradities, de
cultuur, de feesten, en zo veel meer te promoten. Op maandag 11 november
was het weer zo ver. Samen met enkele andere verenigingen mochten ook wij
een standje bemannen om onze activiteiten kenbaar te maken.”

Finado met stand op eerste Lifestyle-beurs Berlare
Finado was met een bescheiden stand aanwezig op een eerste Lifestyle beurs die
werd ingericht in de Festivalhal aan het Donkmeer op 16 en 17 november.

AGENDA
Kerstmarkt Deerlijk
Op 20 december houdt KWB Deerlijk een kerstmarkt. De opbrengst wordt
gelijkmatig verdeeld tussen Finado Ethiopië en Vélo Afrique.

Music for Life 2013
Delphine Schepens en haar familie registreerden Finado als goed doel voor de
actie Music for Life 2013… Wil je de projecten in Ethiopië een hart onder riem
steken neem dan contact op met Hilde Van Damme : stevenhilde@telenet.be

Ethiopisch Timkatfeest (12de Kerstfeest)

18 januari zie achterzijde

BOEK ETHIOPIË
Eind 2013 verschijnt het boek ‘Ethiopia Footsteps in Dust and Gold. Het is
een nieuw fotoboek van Arjan van Dijk en Jos van Beurden. 22 x 28 cm.
344 pagina’s met 350 fantastische foto’s. Het is geschreven in het Engels
maar een absolute must voor elke Ethiopië-liefhebber-reiziger. Het boek
is te bestellen bij Finado door overschrijving van 58 euro (inclus.
Verzendingskosten) op rekening BE46 7775 9906 8036. met
vermelding ‘Boek Ethiopië + straat + nr + postcode + plaats’. Het
boek zal ook te koop zijn op het Ethiopisch Timkat / Kerstfeest in januari
aan 49,50 euro. Het is een ideaal Nieuwjaarsgeschenk.

Miniyeshu in Gent

Finado stand in Little Ethiopia

Cast van Collectief Decorum 2013

