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De oorlog in Oekraïne heeft het nieuws over Ethiopië naar de achtergrond gedrukt. Toch zijn er tekenen die wijzen op
een betrekkelijke rust in het conflict tussen het TPLF en de Ethiopische overheid in de Amhara regio.. Daardoor
konden Seyoum en Lidiya tot in Debre Sina reizen om het schoolproject in de Asfachew en Argagaschool een boost te
geven.
De Great Ethiopian Run in Addis ging door op 23 januari. Een grote groep petekinderen, jongens en meisjes, namen
deel en kwamen daarna samen met het Ethiopische Finado Team voor een feestelijke maaltijd op het dakterras van
Ras Amba. De verdienstelijke leerlingen kregen een geschenk!
De “zelfstandige” dames hebben een tweede opleidingssessie doorlopen…
De steun aan het tehuis van Mevrouw Zewditu en het Nehemia Autism Centre loopt gewoon verder.

WARME MAALTIJDENPROJECT ZORGT ER VOOR DAT
ALLE KINDEREN IN EMANUEL SCHOOL EEN LUNCH
KRIJGEN OP SCHOOL

Leerlingen in de Emanuel School krijgen een lunch, februari 2022

Door warme maaltijden aan te bieden aan alle leerlingen zorgt de Emanuel School in Wonji Shoa er voor dat er geen
onderscheid is tussen de leerlingen wiens ouders hun kinderen met een lunch naar school kunnen sturen en de ouders
voor wie dit door de extreme armoede niet mogelijk is.
Finado engageert zich tot het einde van het schooljaar in de financiering van de aankoop van teff, olie, shiro enz. De
moeders en grootmoeders van de kinderen zorgen voor de nodige ‘woman-power”.

GREAT ETHIOPAN RUN
JANUARI 2022
Wegens Corona ging de editie 2021 van de Great
Ethiopian Run niet door in november maar eind januari
2022. Zoals alle jaren namen een groot aantal
petekinderen deel aan dit groot sportief evenement.
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Emanuel School, februari 2022

Sfeerbeelden GER, januari 2022

Een warme maaltijd voor alle kinderen.

Wenst u dit project te steunen ?
Uw gift op
BE46 7775 9906 8036 met vermelding ‘warme
maaltijden’ kan rekenen op een fiscaal attest vanaf
€ 40,00 op jaarbasis.

Verkoeling onderweg, januari 2022

BEZOEK SEYOUM EN LEDIYA
AAN DEBRE SINA
ASFACHEW AND ARGAGA
Lediya Hailu
“Het bezoek aan Debre Sina was een groot succes. We
gaan in de eerste plaats om een overeenkomst af te
sluiten met de Woreda (overheid). En maken van de
kans gebruik om de school te zien waar we gaan
bouwen.”

2002

Seyoum met enkele petekinderen tijdens de GER, januari 2022

Na de stratenloop verzamelden de kinderen en ging het
richting Ras Amba voor een feestelijke maaltijd.

“We hebben een ontmoeting met de administratie van
de stad, het departement opvoeding, de dienst
Financiën en Economie van Debre Sina, leden van de
gemeenschap en hun coördinator. Samen voeren we
een discussie over de concrete uitvoering van het
project.”

Eerst wordt het volkslied gezongen

Debre Sina, februari 2022 Links ing. Girma H., Seyoum en een
vertegenwoordiger van de school

En dan genieten van het buffet…

Dertig kinderen kregen vanwege hun schitterende
schoolprestaties een vermelding en een boek. Bijzonder
in de kijker stond Makda Tesfeyohannes (ET339). Van
Misrak kreeg ze een Smarthphone. Makda komt uit een
extreem arm gezin maar kon dankzij het vertrouwen dat
haar sponsorouders in haar stellen, en de blijvende
ondersteuning uitgroeien tot een jongedame die barst
van zelfvertrouwen.
In maart lopen een aantal meisjes uit de peterschappen
mee in een stratenloop van 5Km door de hoofdstad.
Finado betaalt voor de meisjes het verplichte
deelnemers-T-shirt.

Lediya luistert naar de technische argumenten van de ingenieur

“Het belangrijkste probleem bij de bouw is de
ondergrond op de site van de school. Die bestaat uit
‘Black cotton soil’, wat een uitdaging is voor
bouwkundig ingenieurs.”

“De grond heeft de eigenschap om tijdens het
regenseizoen op te zwellen en in te krimpen bij droogte.
In beide omstandigheden geeft het problemen. Er moet
dus bijzonder veel aandacht besteed worden aan de
fundering. We willen dat de gebouwen een lange
levensduur krijgen.”
“We ondertekenen de overeenkomst en maken ons op
om de site te bezoeken.”

Ook binnen zijn de klassen zeer armtierig

“De ingenieur zal grondstalen nemen en graven tot op
soliede ondergrond en zo de juiste sterkte van de
funderingen berekenen.”

Seyoum, Lediya, Capt. Shifferaw en een verantwoordelijke van de
school

De handtekeningen van de partners in het project

“We zien de grote ruimte die de school ter beschikking
heeft, de slechte staat van de schaarse gebouwen. De
bestaande gebouwen zijn gescheurd omdat de
funderingen niet berekend zijn naar de instabiele
ondergrond.”

De bestaande gebouwen zijn in zeer slechte staat.
De gebouwen worden instabiel en zijn daardoor gevaarlijk

OPSTART PROJECT ASFACHEW
AND ARGAGA maart 2022

DE VOORUITGANG VAN DE
DAMES IN HUN STARTUP
Lediya Hailu

Op 7 maart keerde Seyoum terug met de eerste
bedragen voor de opstart van de werken. Het was
vooral een kans om ook kennis te maken met de
leerlingen van de school.
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project i.s.m. AKCCCD
“We hebben onze samenwerking met Arat Kilo Child
Care and Community Development reeds uit de doeken
gedaan in onze vorige nieuwsbrieven. Dat het met de
vijf dames (moeders van onze petekinderen) die als
‘zelfstandige’ een klein bedrijf begonnen, goed ging..
dat konden we al vaststellen na onze eerste bezoeken
ter plaatse (zie ook vorige nieuwsbrief)”
“Nu zijn onze zelfstandigen opnieuw naar het kantoor
van AKCCCD in de buurt van Arat Kilo gekomen voor
een volgende opleidingsmodule van twee dagen. Hier
leren ze elementaire kennis van boekhouding en
kredietverstrekking.”

Het project kan rekenen op een projectsubsidie van de
Provincie Oost-Vlaanderen en de Gemeente Berlare.

De dames luisteren aandachtig naar de inleiding

Misrak, Seyoum en ikzelf zijn ook uitgenodigd.

“Seyoum en Misrak leggen uit aan de dames dat het
geld dat ze via AKCCCD en Finado Ethiopia ter
beschikking krijgen ook dient terugbetaald te worden.
Daarom is aan het programma van kredietverstrekking
door de sponsors ook een spaarprogramma gekoppeld.
Het geld dat via deze weg door hen gespaard wordt kan
in een later stadium door de dames opnieuw
aangesproken worden voor de uitbreiding van hun
zaak. Het was vooral hartverwarmend dat deze dames

zo gedreven zijn om van hun onderneming een succes
te maken.”

HUISBEZOEKEN AAN DE
PETEKINDEREN EN OVC
SURVEY PROGRAM
Lediya Hailu
Het peterschap programma blijft de hoeksteen van de
Finado werking. 261 kinderen en hun families zijn
vandaag opgenomen in een peterschap. Hun leven
kreeg een andere wending dankzij een familie in België
die hen financieel een duwtje in de rug geeft. In de
ontmoetingen met de petekinderen vertellen ze dat ‘het
feit te weten dat er ergens iemand aan je denkt hun
vertrouwen in het leven een boost geeft.’
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“De vraag om het aantal deelnemers dit jaar nog eens
met tien moeders uit te breiden komt niet enkel van
moeders zelf… maar we voelen ook druk van sponsors
en Finado Ethiopië in België. We moeten echter heel
overtuigd zijn van hun motivatie. Dit is één van de
belangrijkste sleutels tot succes. Via België kregen we
ook de vraag om te kijken of een man in het programma
kan opgenomen worden. We bekijken dat maar vrezen
dat men daar bij AKCCCD veel minder (goede)
ervaring mee heeft dan wanneer het om vrouwen gaat.”

Om de noden van de kinderen en hun familie te lenigen
werd een programma van huisbezoeken opgestart.
(Orphans and Vulnerable Children Survey Program) Zo
kunnen we nagaan welke families extra steun nodig
hebben. Wanneer de verantwoordelijke volwassene
elke twee maand naar het Finado kantoor komt kunnen
we enkel afgaan op zijn/haar verhaal. Soms is de
toestand die de medewerkers ter plaatse vaststellen
schrijnend, is er iemand ziek in huis of is de woning in
zeer slechte staat. Zo krijgen we niet enkel een beeld
van hoe de gezinnen in peterschap er aan toe zijn, maar
het geeft ons een middel om waar nodig extra
ondersteuning te bieden. Soms kan dit door de familie
te helpen bij het zoeken naar een oplossing, maar
dikwijls moeten we financieel extra bijspringen.
Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was het niet
alleen onmogelijk om de huisbezoeken verder te

zetten… maar moesten Seyoum, Misrak en Lediya elke
familie contacteren om te zien op welke wijze ze de
steun bij de familie kregen.
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Het regelmatig feedback geven aan de peters en meters
in België blijft een pijnpunt. Ook hiervoor zijn de
huisbezoeken belangrijk. Het opzet blijft om elke twee
maand ook 30 families thuis te bezoeken en hierover
uitgebreid te rapporteren. Nu de meeste covidmaatregelen ook in Ethiopië stillaan achter ons liggen
moet het mogelijk zijn om dit aantal te halen
Door de torenhoge inflatie en ontwaarding van de
Ethiopische Birr heeft Finado de uitbetalingen in Birr
de laatste jaren fors verhoogd.

V.Z.W. Finado is erkend als instelling voor
hulpverlening aan ontwikkelingslanden
zoals bedoeld in art. 104,4° van het
wetboek op de inkomstenbelastingen
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DANK AAN DE SPONSORS DIE ZORGEN DAT
WE DEZE NIEUWSBRIEF KUNNEN BLIJVEN
AANBIEDEN

NOTEER IN DE AGENDA
EN BESTEL KAARTEN !
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Hoe gaat het er aan toe onder het dak van een
alleenstaande papa met 4 opgroeiende dochters? Eén
dak met daaronder vier Queens en één koning? Of is de
koning de nar? Een koning op accordeon, een nar in zijn
verhalen, een sloef als het erop aankomt.
Een vader die probeert te begrijpen, te steunen en te
sturen maar door zijn dochters resoluut op zijn plaats
wordt gezet. Soms op de troon, meestal ernaast.
Queens is een grappige show vol pogingen om het goed
te doen. Gespeeld, gezongen en verteld door Wim
Claeys in zijn gekende stijl: joviaal, meeslepend,
onnozel en bij wijlen ontroerend.
Je kan ter plaatse ook een drankje bestellen.
Ten voordele van de school Asfachew en Argaga

Automatisch Wassalon Dima Berlare
EEN HEEL BIJZONDER DANK JE WEL AAN ALLE
METERS EN PETERS DIE EEN KIND UITZICHT
GEVEN OP EEN BETERE TOEKOMST

KAARTEN ENKEL TELEFONISCH TE
BESTELLEN : 0473 370 366
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !
Kaarten aan € 20,00 t.v.v. Asfachew and
Argaga Schoolproject

