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Verschijnt driemaandelijks

GOOD EDUCATION MAKES
A GOOD FUTURE

Het is volop zomer en we
genieten van wat meer vrije tijd,
een terrasje met familie of
vrienden en we we dromen van
exotische bestemmingen of net
van een gezellige BBQ in eigen
tuin. Ik zou zeggen “geniet er
volop van”. We sturen met deze
nieuwsbrief onze nieuwste folder
van Finado mee. We zijn best wel
trots op dit drukwerkje dat in
samenwerking en met de
sponsoring van communicatiebedrijf absoluut en drukkerij
realise printing tot stand kwam.
In tijden waar ‘duurzaamheid’
een zeer belangrijk begrip is, wil
ik ook meegeven dat de folders
gedrukt zijn op gerecycleerd
papier.
Samen met ieder van jullie
hebben we in de voorbije 12 jaar
gewerkt aan de realisaties
waarvan je er enkele ziet in de
brochure. Iedere euro die jullie
investeerden in Finado hebben
jullie geïnvesteerd in de toekomst
van Ethiopië. Één van onze grote

uitdagingen is om zoveel
mogelijk
kinderen
op
de
schoolbanken te krijgen. We
reden onlangs op de autostrade
achter een vrachtwagen met de
slogan ‘good education makes a
good future. Ik heb er een foto
van genomen en ik dacht ‘vroeg
of laat komt die nog eens van pas.
Amper 4 dagen later gebruik ik
de slagzin in het voorwoord van
onze nieuws-brief ! Op facebook
zouden de mensen dit ‘liken’.
Door de bouw van scholen, het
brengen van drinkbaar water en
het sensibiliseren van, vooral de
meisjes, om regelmatig naar
school te komen, mogen we toch
wel zeggen dat onze doelstelling
om veel kinderen naar school te
laten gaan, aardig lukt. De jeugd
van nu zal de toekomst moeten
maken.

De folder is mooi om in te kijken
maar we hebben er nog andere
plannen mee en daarvoor hebben
we jullie, vrienden van Finado,
nodig. Deze zomer komen jullie
vast wel iemand tegen waar jullie
het verhaal van Finado aan willen
vertellen en met dit boekje er bij
is dit een makkelijk te klaren
klus. Geef het boekje door aan
mensen die oor hebben naar het

verhaal en misschien springen ze
mee op de sponsorkar, wie weet.
Het zou fijn zijn mochten we
samen een boast kunnen geven
aan de ondersteuning van de
schoolprojecten van Finado.
Misschien
heb
je
een
sponsorkindje en ben je voluit
aan het vertellen aan buren,
vrienden, kennissen en krijgen ze
door jou enthousiasme zin om
ook een kindje te sponsoren.
Deze kleurrijke brochure kan
hierbij alleen maar helpen.
En dan heb ik nog een vraagje
aan de studenten…nee, je hoeft
voor ons geen studie te maken
maar op de Student Kick Off in
Gent op woensdag 24 september
zijn we één van de begunstigde
projecten waarvoor de studenten
één euro betalen om op het plein
te komen. Dit jaar hangt het
bedrag voor de projecten af van
het aantal vrijwilligers die een
vereniging inzet op de SKO om
te helpen. Wie zin heeft om de
handen uit de mouwen te steken,
stuur ons een mailtje. Je bijdrage
zal
bijzonder
geapprecieerd
worden.
Ik wens iedereen veel plezier bij
het lezen van de brochure maar
vooral bij het doorgeven van de
folder. Hopen dat je op die
manier iemand kan overtuigen
om een steentje bij te dragen aan
de nog steeds broodnodige
ondersteuning van een land in
volle expansie.
Veel geluk met jullie missie !
Greta Van Boven

MERON
PETERSCHAP IN ADDIS
Midden juli is het ideale ogenblik
om te beginnen aan een rondje
bezoeken aan petekinderen thuis.
Seyoum, Misrak en Yoseph
hebben enkele drukke dagen op
kantoor achter de rug met de
uitbetalingen en het maken van
afpraken...
Een
huisbezoek
geeft
de
gelegenheid om met de kinderen
en
de
verantwoordelijke
volwassene vrijuit te spreken
over de toestand in het gezin, de
schoolresultaten, de kleinere en
grotere
problemen.
De
Ethiopische medewerkers zien
met eigen ogen de (al dan niet
positieve) evolutie en kunnen
soms wijzen op een extra
inspanning hier en daar. Dankzij
deze bezoeken groeit ook de
voeling met de dagelijkse
beslommeringen van de kinderen
en hun families. Het biedt ook de
gelegenheid om een beetje extra
informatie te verzamelen voor de
meter of peter in België.

MERON IS EEN
HEEL AANWEZIG
PETEKIND
In maart 2007 zaten Seyoum en
Tsega, de mama van Meron voor
het eerst samen. Tsega was bang
dat de ziekte die bij haar werd
vastgesteld haar geen lang leven
meer zou geven. Met de zorg
over drie dochters, werkloos en in
een armoedig huisje had ze bij
Finado aangeklopt. Seyoum was
een half jaar voordien benoemd
tot nieuwe landverantwoordelijke
van Finado in Ethiopië.
Zijn rapport was niet mis te
verstaan: voor dit meisje hebben
we dringend een meter of peter
nodig.

verschenen ook foto’s van haar
meter en peter in Ethiopië.
Samen met honderd andere
jongens en meisjes in de
peterschappen stond ze ook te
trappelen om mee te lopen in de
Ethiopian Great Run. Met het
initiatief
Run4water
zorgde
Finado voor een deelnemers tshirt... en we vermoeden dat ze in
2014 voor de zesde keer mee aan
de start zal staan.

(eerste foto die we van Meron ontvingen)

Nog geen maand later hadden we
een meter en peter gevonden in
Berlare. De eerste betaling voor
Meron en haar familie hadden ze
reeds uitgevoerd vooraleer ze hun
aanmeldingsfiche instuurden.
Omdat Meron maar op een
boogscheut woonde
van het
hotelletje waar we verbleven bij
onze
controlebezoeken
van
België stond een bezoekje aan
haar steeds op het programma
van de Belgische medewerkers.
Natuurlijk ook omdat er nooit een
pakje ontbrak van haar meter en
peter in België

(Meron met medaille in 2009)

Het overlijden van haar meter in
maart 2010 werd ook door Meron
en haar familie als een groot
verlies ervaren. Haar peter was
echter vast besloten om verder te
investeren in de toekomst van
Meron.
Toen Seyoum België bezocht kon
een bezoek aan de peter van
Meron dan ook niet ontbreken.

(Filip op bezoek bij Meron ... met een pakje)

De mama kreeg toestemming van
de kebele (gemeente) om toch
een
aantal
noodzakelijk
onderhouds-werken uit te laten
voeren aan het kleine huisje.
Dankzij de gulle meter en peter
kon de ruimte niet enkel water en
winddicht blijven.. maar kwam er
ook een echt vloertje in het huis.
Er gingen niet enkel foto’s van
Meron naar België maar er

(Seyoum en Fons, de peter van Meron)

MERON WIL
DOKTER WORDEN
Volgend jaar gaat Meron naar het
tiende leerjaar. Ze is een actieve
leerling die zich goed bewust is
van het belang om extra haar best
te doen op school. Volgend
schooljaar zal ze deenemen aan

