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“I WANT TO BE STRONG !”
Het zijn niet de gevleugelde woorden van een Amerikaanse president…
maar van Lediya, één van de Finado petekinderen. Ze staat op de drempel
van een nieuwe fase in haar leven… en ze is vastbesloten om het heft in
eigen handen te nemen.
Yordanos wil binnenkort ook op eigen benen staan. Het einde van haar
peterschap boezemt haar angst in. Net als Lediya was ze bereid om met
ons over haar peterschap te praten…
Finado steunt driehonderd kinderen en hun families via een peterschap,
informeert de meters en peters over de situatie van de kinderen,
ondersteunt de Ethiopische medewerkers om de kinderen en hun families
te begeleiden…. maar voor de eerste keer laten we nu twee meisjes zelf
vertellen over hun ervaringen als petekind. De peterschappen staan
trouwens centraal in deze nieuwsbrief.
Seyoum’s echtgenote Wedi overleed op vrijdag 17 januari. Voor veel
families is Seyoum dè vertrouwenspersoon met wie ze hun kleine en grote
zorgen kunnen delen. Tijdens de rouwdagen kwamen tientallen kinderen
en hun ouders hun medeleven betuigen. Ook wij hebben ons medeleven
overgebracht aan Seyoum en zijn dochtertje Saron in naam van Finado
België, de meters en peters en alle sponsors en sympathisanten – en
Seyoum ‘sterkte’ gewenst.
Dankzij mensen als Seyoum, meters en peters die gaan voor een betere
toekomst van meisjes en jongens in Ethiopië… kunnen we kinderen het
zelfvertrouwen geven om te zeggen ‘I want to be strong!”
Filip De Sutter

PETEKINDEREN TUSSEN HOOP EN VREES (Filip)
In 1998 startte V.Z.W. de eerste peterschappen op IN Ethiopië. Sinds
2002 werd de opvolging ervan verzekerd door een heuse werkgroep
‘Ethiopië’. Driehonderd kinderen en hun familie (of alternatieve
leefomgeving) worden vandaag financieel ondersteund door families in
België. De oudste kinderen hebben hun eigen weg gevonden: Medina werd
verpleegster, Kennedy huwde en heeft nu een eerste kindje….
Lediya en Yordanos zijn twee meisjes voor wie het einde van hun
peterschap in zicht komt. Ze waren allebei bereid voor een babbel over
hun peterschap… en wat ze verwachten van de toekomst.
Filip :“Greta en ik hebben Lediya de eerste keer ontmoet in 1999. Het was
nog een kleuter. We brachten een week door in Addis en de toenmalige
verantwoordelijke van Finado bezocht samen met ons ‘ons’ petekind. Haar
foto kreeg een ereplaats in ons huis. In 2002 werden we gevraagd om de
verantwoordelijkheid voor de peterschappen in Addis op ons te
nemen…We zouden Lediya nog een enkele keer bezoeken in 2003…. en
daarna wachtten we net als als andere peters en meters gespannen op
nieuws van ons metekind. Tijdens mijn vele bezoeken aan petekinderen
werd dat aan Lediya steeds uitgesteld… er waren zoveel meters en peters
die nieuws wilden over hun petekind….Enkele jaren geleden ontmoetten
we elkaar opnieuw tijdens de Great Ethiopan Run. Sindsdien zien we
elkaar jaarlijks. Yordanos woont in het hartje van Addis Abeba. Bij elk
werkbezoek gingen we bij haar langs.
Filip: “Kunnen jullie zichzelf kort voorstellen?”
Lediya: “Ik ben opgegroeid met mijn twee broers: Imanuel en Israël. Mijn
moeder hertrouwde. Ik heb dat nooit leuk gevonden. Ik studeer nog altijd
via een avondprogramma aan Addis Abeba University. Overdag heb ik tot
nu toe gewerkt, maar onlangs ben ik ontslagen.”
Yordanos: “Ik studeer ook nog aan een ‘college’. Ik volg de richting
Managment. Het is een opleiding aan een private school in de buurt van
Bole. Ik leef alleen met mijn moeder. Mijn opleiding loopt dit jaar af.”
Filip: “Wanneer waren jullie zich bewust
peterschapprogramma waren opgenomen?”
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Lediya: “Ik was nog heel klein toen het peterschap begon. Jullie kwamen
op bezoek… maar enige tijd dacht ik dat jullie familie waren. Dat jullie mij
sponsorden dat heb ik pas later begrepen”
Yordanos: “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit bezoek van mijn meter
of peter kreeg. Ik weet dat er mensen zijn die mijn familie financieel
ondersteunen. En dan is er ook Seyoum”
Filip: “Hoe is het contact met Finado-Ethiopia ?”
Yordanos: “Ze verstaan ons. Hun gevoel is hetzelfde. Aan Seyoum kan ik
mijn problemen vertellen.”

Het interview met Lediya was zeer openhartig

Voorbereidende ontmoeting met Yordanos.

er moest meer dan één avond uitgetrokken worden voor de interviews

Yordanos thuis in 2005

Lediya: “Het contact met Finado is bij ons voornamelijk via mijn
grootvader”
Filip : “Hebben jullie het gevoel dat het Finado-peterschap een verschil
heeft gemaakt/maakt voor jullie”
Yordanos: “Voor mij heeft een enorm verschil gemaakt. Mijn moeder had
zelfs geen kleren voor mij kunnen kopen. Misschien zouden we geen eten
gehad hebben.”
Filip: “Misschien is het niet passend om het te vragen, maar zie je jezelf
als arm?”
Yordanos: “Je weet hoe wij wonen, in een kleine lemen woning naast het
kerkhof. Zelfs in Addis zijn wij echt zeer arm. Ook alle mensen die rond
ons wonen zijn heel arm. Maar ik ben altijd netjes gekleed en ik heb geen
honger. Maar ik weet dat we arm zijn”.
Lediya : “Wij wonen in een stenen huisje. Het is niet groot maar met de
familie wonen we in een kleine compound die heel netjes is. Er zijn
mensen die veel armer zijn dan wij. Maar ik denk dat het peterschap
vooral belangrijk was voor mijn studie.”
Filip: “Hoe bedoel je?”
Lediya: “Ik zou zeker naar een ‘government school’ geweest zijn. Mijn
moeder zou nooit het verschil voor een ‘public school’ kunnen betalen
hebben. Ik ben zowel op de lagere school als op de middelbare school een
volledige dag naar school geweest…. Anders kon ik nooit slagen voor het
nationaal examen”
Filip: “Je werkte ook tijdens je studie?”
Lediya: “In Ethiopië is iedereen gelijk om te werken, of je naar school
gaat of een moeder of vader bent, jong of oud… Ik verdiende echt niet
veel maar dankzij mijn werk kon ik heel wat kleine dingen betalen: het
huren van een laptop, fotokopies, het transport, schriften... Nu heb ik
geen werk meer. Maar dankzij het peterschap kon ik de voortgezette
studie betalen”
Filip: “Wat zijn jullie verwachtingen in het leven?”
Yordanos: “Ik wil zelfstandig zijn.”
Filip: “daarmee bedoel je.. op eigen benen staan? Van niemand
afhankelijk zijn?”
Yordanos: “Ik bedoel dat ik mijn eigen baas wil zijn. Ik wil een eigen
“business”. Ik wil zaken doen… daarom doe ik ook een management
curus. Iedereen zegt dat in de opleiding niet veel toekomst is omdat de
kans dat je ook echt een managementfunctie krijgt in een bedrijf klein is…
de eigenaars je misschien moeten kennen of je relaties moet hebben.
Maar ik wil manager worden van mijn eigen zaak. Ik wil zelfstandig zijn…
en daar past mijn opleiding volledig in.”
Filip: “Aan het einde van je opleiding zal het peterschap ook eindigen…
ben je daar klaar voor?”

Foto van de eerste ontmoeting

Greta met Lediya ontmoeten elkaar opnieuw

Tinneke en Lediya tijdens een controlebezoek in 2005

Misrak tijdens een uitbetaling... een moment om te luisteren naar de kinderen en hun familie

Yordanos: “Ik weet het … ik ben bang dat het zal stoppen”
Filip: “Je bent bang?”
Yordanos: “Ja. We hebben altijd wel wat gespaard. Seyoum en Misrak hebben

ons op het hart gedrukt om telkens een klein bedrag opzij te zetten, ze
controleerden dat zelfs want ze vroegen af en toe om het rekeningboekje mee te
brengen… we mochten dat geld niet zomaar gebruiken maar het was er voor
wanneer het peterschap gedaan zou zijn..of wanneer er een heel groot probeem
was”

Filip: “Wat zou je nog van Finado verwachten?”
Yordanos: Ik zou willen dat er zoiets was als een ‘step up’. Een duwtje in
derug” (dat duwtje in de rug werd ook al aangehaald door een ander
petekind)
Filip: “Denk je dat je niet meer terecht kan bij Finado wanneer je een
probleem zou hebben”.
Yordanos: “Neen, ik zou zeker nog naar Seyoum kunnen bellen, of naar
het kantoor komen…”
Filip: “Lediya, wat zijn jouw verwachtingen in het leven?”
Lediya: “I want to be strong!”. “Ik wil sterk zijn, ik wil sterk zijn in mijn
leven, ik wil sterk zijn in mijn werk, ik wil sterk zijn in mijn familie”
Filip: “in je familie ?”
Lediya: “Mijn eigen familie, mijn eigen gezin… ik wil vol zelfvertrouwen
zijn”
Filip: “Jullie hebben allebei deelgenomen aan het panelgesprek met de
Belgische vrouwen in november. Wat vonden jullie daarvan? En wat daar
gezegd werd?”
Lediya: “Ik denk daar nog regelmatig aan. Het was een leuke ervaring”
Yordanos: “Ik denk dat wat er gezegd werd wel waar was. We moeten
nadenken over onze toekomst. Dat leren we ook. Zoals het meisje dat
vindt dat de overheid het aantal kinderen zou moeten beperken tot twee
per gezin”
Filip: “Hebben jullie zelf nog een vraag?”
Yordanos: “Ik had graag gehad dat mijn peter of meter eens op bezoek
kwam. Moesten ze ooit een reis maken door Ethiopië dan zou ik ze graag
beter willen kennen. Het zou ook mijn kans zijn om ze te bedanken.”
Lediya: “Ik had jullie al ontmoet toen ik nog klein was. Later vroeg ik me
af waarom jullie me niet meer kwamen bezoeken. Ik schreef het soms in
een brief of op de (feedback-)kaart. Ik had wel graag meer contact
gehad.”
Filip: “Jullie hebben allebei al verschillende keren meegedaan aan de
Run… wat met de volgende editie?”
Yordanos en Lediya : “Ja !”
Filip: “Dank voor jullie eerlijke antwoorden en tot 23 november !”

Klaar voor het panelgesprek met Zonta in november 2013

Met Yordanos tijdens fotoshoot after run 2013

Lediya met Finado T-shirt in 2005

Onze zoon Yohannes en Lediya in 2012

Yordanos in Finado T-shirt in 2005

FINADO – PETEKINDEREN STAAN CENTRAAL
Finado Ethiopië is heel actief in schoolopbouw, ondersteunt verschillende
waterproejcten én zet sterk in op peterschappen. Voel jij er iets voor om een
kind een toekomst te geven in Ethiopië? Lees dan aandachtig onderstaand
artikel.
Een driehonderdtal kinderen, vooral in gezinnen maar ook in weeshuizen worden
door Belgische families gesponsord. Het kind en zijn familie wordt eerst bezocht
door de Ethiopische medewerkers die een dossiertje opmaken en dit doorsturen
naar Finado België. Hier zoeken drie vrijwilligers actief meters en peters voor de
kinderen in Ethiopië. Ook mond-aan-mondreclame is een belangrijk kanaal om
nieuwe meters en peters te vinden. Heel wat mensen die reeds een kind en
zijn/haar familie steunen vertellen hierover aan familie en vrienden en brengen
op die manier nieuwe meters en peters aan. 25 Euro per maand volstaat om het
kind en zijn familie te voorzien in de primaire behoeften: voeding, huisvesting,
kleding.. en onderwijs!
Maandelijks ontvangt de verantwoordelijke volwassene die de opvoeding van het
kind voor zijn rekening heeft genomen geld dat door de sponsor hier gestort
werd. Onze medewerkers gaan minstens één keer per jaar op huisbezoek. Op die
manier krijgen ze de kans om een beter beeld te krijgen van de situatie waarin
het kind leeft... en of er extra inspanningen moeten geleverd worden.. Finado
legt één verplichting op: het gesponsorde kind moet naar school. Als controle
wordt één keer per jaar een kopie van het schoolrapport gevraagd. Er wordt
verwacht dat de familie een klein deel van het geld spaart op een spaarrekening
bij de bank. Dit moet niet enkel een appeltje voor de dorst zijn (voor wanneer
het kind het peterschap verlaat of er iets ergs gebeurt).. maar ook een attitude
worden.
Voor de kinderen in de weeshuizen gaat een deel van het geld naar de
gezamenlijke werking van het weeshuis. Met andere woorden: alle kinderen
genieten hier mee van.
Finado stelt zich als doel om de kinderen ook te helpen in moeilijke
omstandigheden zoals ziekte, overlijden van één van de ouders, huisvesting...
Daarvoor wordt een deel van het bedrag gereserveerd (en ook elke maand
uitgegeven)
We streven er naar om minstens twee keer per jaar de meters en peters nieuws
te bezorgen over hun petekind. De medewerkers in Ethiopië bezorgen ons
feedbackkaarten die de kinderen maken, schoolrapporten, ander nieuws... Ook in
de Finado nieuwsbrieven lees je heel wat achtergrondinformatie die vaak verwijst
naar het leven van de petekinderen. Elk jaar bezoeken een aantal meters en
peters ‘hun kindje’ in Ethiopië. De Ethiopische medewerkers begeleiden de
bezoekers.

Onderwijs, maar ook een degelijke woning en voeding
Finado maakt zich sterk dat de petekinderen op school zitten en zich zo
algemeen vormen. Enkele jongens en meisjes zijn intussen afgestudeerd en
staan op eigen benen.
Addis Abeba een stad in volle ontwikkeling. Het lijkt wel of de stad zich op
minder dan tien jaar ontwikkelt tot een echte moderne metropool – waarvan
men verwacht dat de welvaart ten goede komt aan de massa. Het merendeel van
de peterschappen lopen in Addis Abeba..

Yoseph op bezoek bij Fasika

Patrick brengt controlebezoek bij petekinderen in Mehure Gedame

Petekind gelukkig met pakje van meter in België. Families kunnen terecht op een Finado kantoortje

Seyoum op huisbezoek

Toch blijft het vinden van een degelijke (betaalbare) woning steeds een grotere
uitdaging te zijn. De druk op de huurmarkt is zo groot dat het niet uitzonderlijk is
dat eigenaars (of huurders aan onderverhuurders) tot 700 Ethiopische Birr
vragen voor een woning... dat zijn geen luxewoningen maar dikwijls één -of
tweekamerwoningen in leem en golfplaten.
“Toen we in november in Addis waren drong Seyoum er heel erg op aan om het
huisje van Samrawit te bezoeken... het huisje was helemaal verzakt. De muren
waren voor een deel weggespoeld door de regen en het hele huis kreunde onder
het vocht... We voelden ons machteloos... wat konden we nu doen. Toen ik in
januari opnieuw langsging bij Samrawit konden we een betere huurwoning
voorstellen... Finado én de sponsorfamilie in België doen een extra inspanning.
(Filip)”
“Het duurt soms jaren voor we een oplossing vinden... zo ook in het geval van
Mamush en zijn familie. We hebben van alles geprobeerd en we werden er bijna
moedeloos van... Tot we van een petekind te horen kregen dat er in de buurt
een stukje grond te koop was waar een woning mocht gebouwd worden. We
hebben niet geaarzeld. Finado contacteerde de peter en er werd besloten om
samen actie te ondernemen. De bouw van de woning is intussen bezig en we
kijken uit naar het moment dat de familie kan verhuizen. (Greta)
Voor sommige families konden we helpen bij de betaling van het voorschot voor
een ‘condo’. Toch verkiezen ze soms nog een tijdlang in de oude lemen woning
te blijven en de condo tijdelijk te verhuren om zo gemakkelijker een deel van de
afbetaling te doen... of omdat het huidige werk van de kostwinner te ver van de
nieuwbouwwijk ligt...Voor de gezinnen die verhuisden naar een condo in de wijk
Hayat, Jammo, is de verandering ongelofelijk... stromend water met een douche
en toilet, een afzonderlijke slaapkamer, glas in de ramen...”
Het blijft nog steeds schrikken wanneer je de cijfers i.v.m. voedselzekerheid in
Addis bekijkt. In de wijk Yeka (waar de meeste petekinderen wonen) blijkt uit
een onderzoek 15,7% ernstig voedsel onzeker, 33,30 % middelmatig onzeker en
nog eens 21,6 % matig. Slechts 29,40 % heeft zekerheid over voldoende graan
of heeft de financiële middelen om het met zekerheid aan te kopen. (Bamlaku
Alamirew en Solomon Tsehay in Food Security and Houshold Vulnerability in
Addis Ababa, Food Security, safity nets and social protection in Ethiopia, Forum
for Social Studies, Addis Ababa, 2013)

Hoe wordt je sponsorouder?
Wel dat is heel eenvoudig. Stuur een mailtje. Je krijgt dan info over onze werking
en een korte voorstelling van je petekind. In dezelfde brief/mail vind je ook de
nodige papieren om je peterschap praktisch te regelen.
Met jouw steun kan je rechtsreek iets veranderen aan het leven van een kind in
Ethiopië. Met jouw steun geef je een kind en zijn familie niet alleen opnieuw
hoop, maar geef je hen ook effectief een flinke duw in de rug.

www.finado.be
finadoethiopie@skynet.be
Voor giften vanaf € 40,00 ontvangt u een fiscaal attest.

Seyoum bij de nieuwe woning voor Mamush

Sponsoring studenten en oudere kinderen
Finado gaat niet alleen op zoek naar meters en peters van jonge kinderen
in een gezin of een tehuis... Voor iets oudere kinderen vinden we soms
moeilijk een sponsor... en ook voor studenten zoeken we nog steeds
sponsors.
Meer info kan je vragen door een mailtje naar :
patrick.beelaert@finado.org

Teff-oogst. Teff blijft het basisvoedsel in het Ethiopische hoogland...ook in Addis Abeba

DE KINDEREN VAN ZEWDITU MESHESHA (Greta)
Zewditu is de naam van een Ethiopische mevrouw die zich al heel haar
leven vanuit haar geloof inzet voor kansarme kinderen en weeskinderen.
In 2003 brachten we met ons gezin een bezoek aan het weeshuis
‘Zewditu’ in Addis Abeba. We kwamen in een ruime compound met een
groot woonhuis en verschillende bijgebouwen. We maakten kennis met de
inspirerende vrouw ‘Zewditu’. Zij woonde met de kleintjes in het huis en
voor de grotere jongens en meisjes waren er slaapzalen. Er was ook een
keuken en een refter en een ruimte waar het administratief personeel zijn
werk deed. Alle kinderen kwamen op de binnenkoer, zongen liedjes voor
ons en er was zelfs een jongetje, Thomas, die acrobatische kunstjes deed.
Er werd op de grote trom gespeeld…we voelden een aangename sfeer
onder de bewoners.
Éen van de jongens die bij Zewditu opgegroeid was, werd na een tijd de
manager van het weeshuis. Hij leidde een aantal jaar het tehuis… Helaas
was hij niet opgewassen tegen de verleiding van het vele geld dat
binnenkwam via een Nederlandse organisatie en via finado…we hebben
hem nooit meer gezien.
Door de enorme expansie die de stad Addis Abeba meemaakte, kreeg het
tehuis het hard te verduren. Meerdere keren werden de gebouwen met de
grond gelijk gemaakt en moest Mevrouw Zewditu op zoek naar een
alternatief voor haar en haar 46 kinderen. Zewditu had veel contacten en
elke keer slaagde zij er in om onderdak te vinden voor haar en haar
pupillen.
In 2009 waren we met vrienden op bezoek en toen was de huisvesting
erbarmelijk. Ze woonden toen met veel te veel mensen in een veel te
klein gebouw. Ik herinner me dat we dan heel erg onder de voet waren als
we het weeshuis verlieten. Mevrouw Zewditu moest toen ook afrekenen
met zware gezondheidsproblemen. Het bleef al die tijd door ons hoofd
spelen :’ We moeten iets doen voor Zewditu’. Zolang Zewditu echter niet
over grond beschikt met een vergunning van de staat om een weeshuis te
bouwen, blijft onze hulp beperkt tot een 30-tal sponsorkinderen en
maandelijkse aanvoer van voedsel, rijst, tef, … Deze inbreng is zeer
concreet en zeer noodzakelijk. Elk jaar zorgen we ook voor een extraatje,
de laatste twee jaar ging dat over nieuwe schoenen voor elke bewoner
van het tehuis en wat heel leuk is, is dat ze elk individueel mogen kiezen
welke schoenen ze graag willen. Ze zien er dan ook bijzonder blij en trots
uit als ze ons ‘hun’ paar schoenen tonen. Twee jongens van Zewditu
hebben onlangs hele specifieke schoenen gekregen. Ze lopen elk jaar mee
in ‘The Great Ethiopian Run’ en scoren daar bijzonder goed. Ze lopen de
10km in 33 en 35 minuten wat een ongelooflijke prestatie is. Ze zouden
dan ook graag professioneel gaan trainen en daarvoor hadden ze ook
professionele loopschoenen nodig. We waren zo trots op hun prestatie dat
we hen dat niet konden ontzeggen. De aankoop is reeds gebeurd.
Misschien horen we ooit nog van hen als ze internationaal een loopcarrière
uitbouwen, wie weet…

Het oude huis

(2003)

Een tijdelijk verblijf

De oude compound bij de afbraak voor de ringroad

Foto in 2013 voor container die extra
ruimte geeft, deel van de bewoners rond mevr Zewditu

Bij een controlebezoek in de huidige compound

Ondertussen verscheen Dhr. Mulugeta op het toneel. Hij trekt zich het lot
aan van het weeshuis en doet dit op vrijwillige basis. Hij is lid van de raad
van bestuur van het weeshuis. Het weeshuis is nu reeds enkele jaren op
dezelfde plaats gevestigd in de wijk ‘Kotebe’ in Addis Abeba. Elke keer als
we in Addis zijn, bezoeken we het weeshuis en dikwijls hadden we een
wee gevoel in ons maag als we zagen met hoeveel kinderen ze in een
kamer moesten slapen…
Elke keer vroegen we naar de stand van zaken wat de grond betreft om
een nieuw weeshuis te bouwen. Maar de situatie blijkt ingewikkelder dan
wij oorspronkelijk dachten en er is nog altijd geen doorbraak in dat
dossier.
Nu november 2013 was het anders, er waren containers geplaatst voor de
opslag van voedsel en kleren en voor de bureaus. De kleinste kinderen
slapen weer met Mevrouw Zewditu in het ‘hoofdgebouw’ van de compound
en er zijn twee slaapzalen, één voor de meisjes en één voor de jongens,
en tot mijn grote vreugde hebben ze elk een eigen bed… ze worden ook
groot, de bewoners van Zewditu… tot het bezoek ervoor werden er elke
keer liedjes gezongen, versjes voorgelezen en keken wij als publiek toe.
Nu had ik met elk van de kinderen een individueel gesprek. Dat kwam
gewoon spontaan op gang. We vroegen zowel naar hun studies, hobby’s
als naar hun welbevinden. Het voelde goed aan en tegelijkertijd was ik mij
er van bewust dat de kinderen geen kinderen meer waren maar jonge
mensen die het leven hoopvol tegemoet kijken. Met Finado willen we ons
steentje hier zeker blijven bijdragen. Bij de 30 peterschappen zijn er 10
studenten die reeds in het hoger onderwijs zitten.
Dankzij de maandelijkse bijdrage van de meters en peters in België zijn
deze kwetsbare groep jonge mensen toch in staat om verder te studeren
en zij zullen in de toekomst ook hun eigen weg kunnen gaan. We konden
samen met Dhr. Mulugeta overleggen waar er moest bijgestuurd worden.
Het waren open en eerlijke gesprekken.
De kleine Thomas van weleer deed geen acrobatische kunstjes meer maar
we lachten er samen om dat we het ons nog herinnerden. De fijne sfeer
onder de bewoners is altijd gebleven en dat is ook wat hen recht houdt.
Ondertussen trekken de oudsten zich het lot aan van de jongsten, ja er
zijn steeds kleine kinderen als we daar komen. Mevrouw Zewditu kan het
niet laten om steeds kinderen mee te brengen van haar bedevaarten. We
hebben niet echt een klare kijk op de structuur van het weeshuis noch op
hun toekomstperspectieven maar we voelen dat ze op hun manier werken
aan hun toekomst en hun best doen om als gelukkige kinderen door het
leven te gaan. Hopelijk maken we nog mee dat er grond ter beschikking
gesteld wordt van het weeshuis en kunnen we financiële ondersteuning
geven voor de bouw van een nieuw weeshuis maar dat zijn
toekomstdromen.

In de slaapkamer van de meisjes

Greta interviewt de kinderen in november 2013

WAT GEBEURDE ER MET UW GIFT IN 2013?
Voor het zoveelste jaar op rij kenden we bij Finado Ethiopië in 2013 een
groei in de totale bestedingen in Ethiopië. Dat alles is alleen maar
mogelijk dankzij u. Of u nu een peterschap steunt, een privé gift deed of
ons steunde via een evenement, een bedrijf of organisatie, het is dankzij
deze vele engagementen dat we kunnen doen wat we doen: kansen geven
aan kansarme kinderen en bouwen aan de weg naar onderwijs en
drinkbaar water.
We zijn fier u te kunnen melden dat we in 2013 dankzij uw steun en uw
giften maar liefst 188.000 euro konden besteden aan projecten en
peterschappen!

Via de peterschappen steunen we op dit moment 287 kansarme families
of kinderen in weeshuizen, een lichte stijging ten opzichte van 2012.
De grootste groei werd echter gerealiseerd op het vlak van de
projectuitgaven.
Hieronder een overzicht van wat dat in 2013 concreet betekende:
Projectuitgaven in EURO (zonder peterschappen)
Welkite Melketzedek School
Wonji Shoa Emanuel School
Fiche Bewa Elementary School
Fiche Vocational School
Addis Ababa Ethiopian Andinet School
Addis Ababa Honey Kindergarten
Ginchi Gura Awash School
Addis Ababa Babyland Kindergarten
Nazareth Englisch Alive School
Akaki Silassi Edir / Displaced Persons / Bread Coöperative
Zewditu Meshesha Yhitsanatina etc.
Ambo Almaz Ashine
Finado - local empowerment
Aîda Music School
Inchini - Maru Chobote School
Mehure Gedame - Tesfa Abew

118 008
6 700
14 700
22 962
6 147
1 000
600
14 625
3 161
7 593
2 555
3 499
2 956
17 431
950
12 930
198

Door de sterke stijging van de projectuitgaven, vergroot het procentueel
aandeel van de projecten in de totale bestedingen van Finado Ethiopië al
enkele jaren op rij.

Finado Ethiopië 2011

Peterschap
Projecten

De uitgaven van Finado Ethiopië maken integraal deel uit van de
boekhouding van Finado V.Z.W. Het detail van de rekeningen wordt
jaarlijks voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring.

SCHOOLPROJECTEN EHTIOPIË

Filip en Yoseph brachten in januari verrassingsbezoeken aan de drie
scholen in Addis Abeba waarmee Finado samenwerkt bij de uitvoering van
projecten. Op 13 februari trokken Seyoum en Yoseph naar Wonji Shoa
voor de opening van alweer een nieuwe klas.

Honey School
In november waren de werken aan de buitenafsluiting van de Honeyschool
nog niet begonnen. De directrice was blij verrast met het bezoek van
Yoseph en Filip. Ze toonde fier de vernieuwde afsluiting in metaal over
meer dan twaalf meter aan de voorzijde van de school. Hierdoor moet de
veiligheid van de kleuters gegarandeerd worden. We moeten het resultaat
zowel van de binnenzijde als van de buitenzijde bekijken… vóór we
omgeven worden door de kleuters.

Babyland – nieuw sanitair
We moeten eventjes wachten voor we het nieuwe sanitair te zien krijgen…
want het is al in gebruik. Finado renoveerde eerder het sanitair voor de
kleuters maar er waren geen toiletten voor de leerkrachten. Omdat we
hier helemaal onverwacht zijn willen we toch ook eens het gerenoveerde
sanitair en de klassen (die in 2012 werden ingehuldigd) zien. Alles is
piekfijn in orde… en heel erg proper. In één van de klassen zijn de
kleuters aan het zingen. De juf stelt voor dat de kleuters ook voor ons een
liedje zingen.

Ethiopian Andinet
Op deze grote school gaan we direct naar het kantoor van de directeur
want we komen enkel om de lijst van de kinderen die hier dankzij
Collectief Decorum een schooluniform, schoolgeld, boeken schriften…
krijgen. De directeur toont ons de lijst maar hij dringt er op aan dat we
hem volgen… bij het laatste bezoek hadden we ons ongenoegen getoond
over het onderhoud van het sanitair en het feit dat een eerder gekochte
watertank niet aangesloten was.
Eerst naar het sanitair… en ja de deur die in november nog uit zijn
hengsels was hangt nu netjes op zijn plaats… Netjes ! Dat is echt
toepasselijk want de toiletten zijn ook echt proper. Dan gaan we naar de
afdeling van de kleuters. De tank is aangesloten aan de nieuwe
waterleiding en er komt zowaar water uit… De directeur zegt dat men in
de toekomst de tank hoger wil plaatsen zodat er meerdere aftappunten
continu van water kunnen voorzien worden.

Schoolbanken voor Bewa en Maru Chobote
In Addis worden momenteel schoolbanken gemaakt voor de Bewa school
in Fiche en voor de Maru Chobote school in Inchini. Filip had ook een
gesprek met dhr. Girma die meer uitleg gaf bij de volgende bouwfase in
de Bewa-school. Nog voor het verschijnen van deze nieuwsbrief wordt
aangevangen met de bouw van nog eens vier klassen.

De directrice toont fier de nieuwe afsluiting

De kleuters zingen

Water voor de kleuters in Andinet

Kleuters in Honey

Het nieuwe sanitair in Babyland

Girma illustreert zijn plannen voor Bewa

Opening nieuwe klas in Wonji Shoa
De bouw van nieuwe klassen in Wonji Shoa. In november werden nog
maar pas twee nieuwe lokalen ingehuldigd door de voorzitsters van Zonta
Dendermonde... en op 13 februari waren Seyoum en Yoseph uitgenodigd
om nog eens een nieuwe klas te openen. Er blijft nog één rij over van de
oude klassen. Deze zijn opgetrokken in leem en staan bijna één meter
lager dan de nieuwe stenen klassen. Elk jaar in het regenseizoen worden
die oude klasjes bedreigt door het water van de Awash rivier die op een
afstand van enkele tientallen meters van de school stroomt. Ook de
resterende oudste gebouwen wil finado graag op termijn vervangen.
De school blijft vragende partij voor ondersteuning om warme maaltijden
aan te bieden aan de armste leerlingen. Finado zoekt dan ook al een lange
tijd naar een sponsor die zich er toe verbindt dit project voor langere tijd
(minimum drie jaar) mee te ondersteunen. De aankoop van kookgerei,
tassen, borden en lepels is éénmalig. Maar eens het project wordt
opgestart willen we de maaltijden minstens voor drie jaar kunnen
garanderen. Wonji Shoa is een bijzonder arme gemeenschap die ook
getroffen wordt door het schrappen van duizenden werkplaatsen in de
suikerindustrie.

Opening stalling voor opleiding veeteelt in TVET
Net voor het verschijnen van deze nieuwsbrief ontvingen we het nieuws van de
opening van de stalling die Finando financierde in de Technische school in Fiche.
Seyoum en Yoseph waren allebei aanwezig bij de opening.

Aanvang nieuwe bouwfase Bewa-school
Begin februari werd gestart met de nieuwe bouwfase van de Bewa Lagere
School in Fiche. De eerste gebouwen werden in november geopend door
de eerste secretaris van de Belgische ambassade. Daarvoor kon gerekend
worden op een aantal bijzondere giften n.a.v. een huwelijk,
huwelijksverjaardagen, SKO St. Lucas, SD-Worx enz. Voor de vier nieuwe
klassen die haaks op de andere zullen worden gebouwd kan Finado o.a.
rekenen op de steun van Student Kick Off 2013.

Werkgroep Ethiopië
De Raad van Bestuur V.Z.W. Finado
betuigen hun medeleven bij het overlijden van

TEWODAGE GOSSA (Wedi)
Echtgenote van Seyoum Mamo

Tewodage was gedurende enkele jaren titelvoerend
vertegenwoordiger van V.Z.W. Finado in Ethiopië en contactpersoon
bij de uitbetalingen van de peterschappen

Yoseph en Seyoum knippen het lint door in Wonji Shoa

Vóór de nieuwe klas

Bij de opening van de stalling in Fiche

Wedi

VERSLAG ACTIVITEITEN
Kerstmarkt Sint Lodewijk Deerlijk
De verenigingen van Sint Lodewijk Deerlijk werkten een uniek concept uit
voor hun kerstmarkt. Veertien plaatselijke organisaties verkopen drankjes
en gerechtjes waarbij ze enkel hun ingrediënten aanrekenen aan de
overkoepelende organisatie KWB - en alle opbrengst schenken aan twee
goede doelen. Dit jaar ging die naar Vélo-Afrique en Finado Ethiopië. Het
gebeuren is een gezellig samenzijn van chiro tot okra….Op 13 februari
namen Patrick en Martine een cheque in ontvangst.

De Vlinderboom stapt voor Maru Chobote
Zoals elk jaar stapten de leerlingen van Basisschool De Vlinderboom
afdeling Avermaat (Zele) in het kader van Welzijnszorg voor het goede
doel. Dit jaar werd gekozen voor Finado Ethiopië: de Maru Chobote School
van Inchini, één van de projecten ondersteund door Finado Ethiopië. De
leerlingen kregen op donderdag 5 december 2013 een powerpointpresentatie over de werking van Finado in Ethiopië. Op donderdag 19
december 2013 had dan de voettocht, waarbij de leerlingen zich lieten
sponsoren, plaats. (Georges V.D.)

Music for Finado, Marsepeinverkoop Zele Heikant.

Vrijdag de 13de december was het laatste uurtje iets anders dan anders
voor de leerlingen van klas 5A van de basisschool Zele-Heikant.
Eerst heeft Steven (papa van Delphine) de leerlingen laten kennis maken
met het leven in Ethiopië, en met enkele projecten van Finado daar.
De ogen en monden van de jongens en meisjes stonden soms
verwonderd, dan weer verbaasd en soms ook eens versteld van wat er op
de foto’s te zien was ; en dan kwamen vele vragen los.
Het was niet moeilijk om ze enthousiast te krijgen om me te helpen met
het draaien van marsepeinbolletjes en deze dan te rollen in cacaopoeder.
De bolletjes werden dan keurig verpakt in een zakje en de leerlingen
hebben een schema op gesteld wie welke dag aan de poort zou staan om
de zakjes te helpen verkopen.
De leerlingen hadden voorzien om 4 ochtenden aan de 2 schoolporten
post te vatten, maar de 3de dag was alles reeds verkocht.

Ethiopisch Kerstfeest 2014
De twaalfde editie van het Ethiopisch Kerstfeest kreeg de toepasselijke
naam 'Timkatfeest' omdat het vlak voor het Ethiopische Timkat viel (19
januari '14) Nieuw op het programma was het optreden van het Ethiopisch
Orthodoxe koor van Antwerpen o.l.v. Abba Mezgebu. Vooral de sierlijke
dansbewegingen met de bidstok en sistrum werden door de aanwezigen
op foto of film vereeuwigd. Natuurlijk blijft het hoogtepunt voor de meeste
bezoekers de Injera met Wett. Mevrouw Yesim die sinds de aanvang van
het eerste kerstfeest instond voor de bereiding van Sega Wett, Minsjet
Abish, Shiro... werd in de bloemetjes gezet.

Greta op kerstmarkt in St. Lodewijk

Schooltje Avermaat stapte voor banken in Inchini

De leerlingen maakten de marsepeinbolletjes en verkochten ze aan de schoolpoort

Timkat op het kerstfeest

Koffieceremonie

In de namiddag was er knutselen, grime en kinderdans (kleine zaal via
inkom)... en kon de innerlijke mens al versterkt worden met wafels,
pannenkoeken. Het Ethiopische bier was snel uitverkocht.(er is een
nieuwe bestelling geplaatst voor volgend jaar).Het boek "Ethiopia,
Footsteps in dust and Gold" werd er voorgesteld aan een ruimer publiek.
Arjan van Dijk overhandigde een exemplaar aan de Ethiopische
ambassadeur. De ambassade bood ook dit jaar weer een koffieceremonie
aan. Als bijzondere gast mochten wij Dr. Desta W.Yohannes verwelkomen.
Zij is directeur generaal van Women's Affairs van het Ethiopische
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Een aantal mensen die wel op de editie 2013 aanwezig waren ontvingen
toch geen uitnodiging voor het kerstfeest van 2014… Reden is dat er voor
2013 ook uitnodigingen verstuurd werden vanuit Fiac, Sourire d’Enfents…
adressen die wij niet in ons bezit hebben.

Finado in jaarprogramma Rotary St. Gillis Waas –Stekene
Finadomedewerkers trokken naar de eerste activiteit van Rotary St. GillisStekene want ook dit werkjaar ondersteunt de club de projecten van
Finado in Ethiopië. Op 25 januari traden Koen Crucke en Willy Claes op in
het gemeenschapscentrum in St. Gillis Waas.

Tappen voor Ethiopië
Vijftien vrijwilligers zakten op 7 februari af naar de Vooruit in Gent om er
te tappen op het nieuwjaarsfeest van Bond Moyson… en per drankje ging
er een bedrag naar de projecten van Finado in Ethiopië

Ethiopië Happening Leuven
De hele werkgroep Ethiopië (met uitzondering van Patrick en Martine die
een cheque in ontvangst namen in Deerlijk) was aanwezig op de
Ethiopiëhappening in Leuven op 13 februari. De academische zitting
‘University Cooperation in Ethiopia – Past and Future’ focuste vooral op de
unieke samenwerking tussen de Vlaamse (en één Waalse) en Ethiopische
universiteiten... Prof. Seppe Deckers, pionier op dit vlak lichtte alle
facetten van de samenwerking toe. Sprekers waren o.a. de Ethiopische
ambassadeur, journalist Chris De Stoop en de rector van de universiteit
van Mekele. Daarna volgde de opening van de tentoonstelling Ethiopië,
Mystiek en Magie. Finado was aanwezig met een standje met boeken.

Zonta pakte uit met tentoonstelling African Queen
Zonta Dendermonde organiseerde in het weekend van 21 tot en met 23
februari in Stokerij Rubbens te Wichelen een fototentoonstelling ‘African
Queen’ door kunstfotograaf Eddy Van Gestel. Op 21 februari konden de
genodigden genieten van een gevuld avondprogramma. De kunstenaar
werd geïnterviewd en de aanwezigen kregen een rondleiding door de
stokerij met hapjes en drankjes. De opbrengst gaat naar de sociale
werken van Zonta Club Dendermonde waaronder de schoolprojecten van
V.Z.W. Finado in Ethiopië.

Greta en Dr Desta

Het kerstfeest blijft ook een kinderfeest

African Queen

AGENDA
Voorstelling project Bewa in SKO St. Lucas Antwerpen
De leerlingen van St. Lucas krijgen op 14 maart tekst en uitleg bij het
gesponsorde project in de Bewa school in Fiche. Ook dit jaar ondersteunt St.
Lucas de educatieve projecten van Finado in Ethiopië.

Tentoonstelling Impressions en Route – 15 maart 2014
Zie achterzijde nieuwsbrief

Ruud Tiebos
Op zondag 27 april zal Ruud Tiebos de marathon van Antwerpen lopen om geld
in te zamelen voor run4water (waterprojecten in Ethiopië). Je kan hem
sponsoren op rekening BE46 7775 9906 8036 met vermelding ‘Gift sponsoring
Marathon Ruud’.

Gouden Roepie Race Mater Salvatoris.
De klassen 3Wetenschappen en 5 Handel van Mater Salvatoris in Kapellen lopen
ook dit jaar voor Ethiopië. Op 21 februari trok Finado naar Kapellen voor een
infosessie over de projecten.

Vastenactie St. Salvator t.v.v. Bewa School

Greta en Selome maakten op 24 februari de leerkrachten van de school warm
om de uitbouw van de school in Fiche mee te ondersteunen tijdens de
vastenactie.
+

Tweede Finado Quiz 19 september 2014
Chirojongens Berlare en Finado Ethiopië slaan ook dit jaar de handen in elkaar
voor de organisatie van een Algemene Kennisquiz in CC Stroming. Meer info over
de quiz in een volgende editie van de Nieuwsbrief.

Run4water 2014

Deze sportieve manier van fundraising voor waterprojecten in Ethiopië kende vijf
zeer succesvolle edities. Telkens kon een dorp of een school van één of meerdere
waterpunten met drinkbaar water voorzien worden. De Great Run is dit jaar
gepland voor 23 november 2014.

BOEKENNIEUWS
Ethiopia – Footsteps in dust and gold.

De Exemplaren met het Finado voorwoord zijn intussen uitverkocht. Gelieve te
informeren naar de verdere beschikbaarheid van dit boek bij Finado. 0473370366

Afrika – Een continent in beelden

Stefan Schütz verzamelde een schat aan foto’s over
tot Zuid-Afrika, van Tunesië tot Kenia… en een
Ethiopië komt aan bod van pagina. 236 tot en
prachtige indrukken uit het hoogland (Semien en
Verlag GmBH 2009, ISBN 978-3-8331-5356-3

het hele continent? Van Libië
hele boel landen tussenin.
met 269 met voornamelijk
Bale). Uitgave van Tandem

Te Gast in Ethiopië
Ine Andreoli en Kees van Teeffelen stelden het boekje Te Gast in Ethiopië, Maak
kennis met het echte leven! samen. Het verscheen in een vierde vernieuwde
druk bij Uitgeverij Informatie Verre Reizen te Nijmegen in 2013. ISBN 978-946016-038-7

INTERESSANT AANGAANDE ETHIOPIË

We willen het niet nalaten om toch melding te maken van enkele
interessante evenementen waar Ethiopië in de picture komt.

Tentoonstelling Ethiopië, Mystiek en Magie
In de centrale bibliotheek van de K.U.Leuven aan het Mgr. Ladeuzeplein in
Leuven loopt tot 29 maart een tentoonstelling met foto’s van Clem
Willems. De reizende tentoonstelling is ten voordele van de Brothers of
Good Works in Addis Abeba, een project van de Broeders van Glorieux in
Oostakker. De tentoonstelling werd plechtig geopend op 13 maart door
Provinciaal Jozef De Block en Prof. Peter Schmidt.
Op de opening legde de fotograaf ons uit hoe hij nog steeds analoog foto’s
maakt. In tegenstelling tot digitale fotografie is het aantal opnamen
beperkt.
Op een boogscheut van Leuven ligt Kortenberg. Op 15 en 16 maart (van
10 tot 18 uur) kan je terecht bij Stolz voor een andere fototentoonstelling
‘Impressions en Route”. De foto’s van kunstfotograaf Arjan Van Dijk zijn
opgehangen in de toonzaal (1ste verdieping). In de namiddag is er telkens
een koffieceremonie.

Lezing rond adoptie uit Ethiopië

De leesdijk is een initatief van negen bibliotheken. Samen organiseren ze
een aantal interessante lezingen. Op 15 mei spreekt mevr. Gaby Jennes
over ‘Hun Ethiopische geschiedenis poetsen we niet weg’. Mevr. Jennes
ligt aan de basis van het succes van het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen en was er jarenlang de directrice van. Ze is lid van
de Raad van Bestuur van een adoptiedienst en reisde o.a. in 2013 naar
Ethiopië om de adoptieprocedure te onderzoeken. Ze legt uit hoe de
adoptieprocedure in zijn werk gaat en zoomt in op de Vlaamse aanpak van
buitenlandse adoptie. Ze laat ook ouders vertellen hoe ze de opvoeding
van hun Ethiopisch kind aanpakken.
De lezing gaat door in C.C.Stroming, Dorp 101 te Berlare op 15 mei om
20.15 uur. Toegang gratis. Meer info: bibliotheek@berlare.be
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De twee tentonstellingen kan je combineren op 15 en 16 maart

Kinderen in Welkite

