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‘Met’ Ethiopië is beter dan ‘voor’ Ethiopië
Het is een variant van het moto ‘met’ Afrika is beter dan ‘voor’ Afrika van
Move with Afrika... en geeft ook wel aan wat wordt bedoeld met ‘het
Ontwikkelen
van
Samenwerking’
als
nieuwe
tendens
binnen
ontwikkelingssamenwerking.
Meer dan ooit wil Finado streven om te komen tot een werkelijk
partnerschap. Het wil Finado Ethiopia de nodige hefbomen aanreiken om
zich als organisatie in Ethiopië uit te bouwen, de kinderen en hun families
een platform geven om hun visie naar voor te brengen (zoals tijdens het
panelgesprek in november) en luisteren naar de scholen en andere
organisaties om te ontdekken hoe we met elkaar kunnen ‘samenwerken’.
Het was een druk voorjaar met een tentoonstelling, bezoeken aan
scholen... er wordt een nieuwe folder ontwikkeld, en binnen de werkgroep
wordt nagedacht en gedebateerd over een visie/strategie voor de
komende jaren... en hoe we het moto ‘met’ is beter dan ‘voor’ kunnen
concreet maken.
In deze nieuwsbrief geven we het woord aan Hilde en Frank die samen
met hun kinderen Ethiopië ontdekten. Het was hun eerste reis en naar
hun eigen zeggen niet hun laatste naar deze parel in de Hoorn van Afrika.
Hun reisverslag vormt de kern van deze nieuwsbrief.
Filip De Sutter
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EEN REIS DOOR ETHIOPIË

Hilde en Frank trokken met hun kinderen Ibram en Elias tijdens de
paasvakantie naar Ethiopië. Ze waren nieuwsgierig naar het land van hun
metekindje Kiddist. Ze trokken langs de Historische Route en sloten hun
reis af met een bezoekje aan Kiddist

Zaterdag 05/04
Na een goeie nachtvlucht, aankomst in Addis Abeba. Yosi (één van de
Finado medewerkers) had beloofd ons te komen ophalen. We zijn vroeger
dan gepland. En alle koffers zijn van de bagageband gerold…Yosi staat
met een bordje ‘Frank en Hilde’ en een ‘big smile’ ons op te wachten. We
worden onmiddellijk met een dikke knuffel hartelijk verwelkomd. Bagage
in de auto en op naar onze 1e verblijfplaats: The Yeka Guesthouse. Yosi
vertelt ondertussen heel wat over Ethiopië en over Finado. De sfeer zit er
meteen in en het klikt ook met Elias en Ibram.
Na een lekker ontbijt, op naar Lucy in het Nationaal Museum. Je kan het
vergelijken met het museum van Tervuren, maar dan in de jaren 60.
Lucy: eigenlijk maar enkele overblijvende botten in een glazen kast. Maar
we hebben ze toch gezien: de oudste teruggevonden voorouder van de
mens!
Na een bezoek aan het kantoor van Finado, bezoeken we de ‘Holy Trinity
Church’. Het is hier in Ethiopische tijd 27 maart 2006. Blijkbaar is het
feest, veel gelovigen komen naar de kerk om te bidden. Omdat er geen
gebedsdienst is staat iedereen staat aan de buitenkant van de kerk te
bidden, te babbelen, te gsmen… Als buitenlander mag je de kerk binnen!
Mooie tekeningen en wandschilderingen. We gaan ook op bezoek bij de
mama van Yosi. Superfier is hij op zijn mama. Yosi haalt zijn harp uit en
speelt voor ons. Een heel speciaal monotoon maar rustgevend geluid. We
hebben een gezellige babbel. Het valt ons op dat de mensen heel
vriendelijk zijn. Overal hoor je hello, how are you? …
We lunchen met Yosi en Seyoum. Seyoum heeft de leiding van Finado
Ethiopia. Ondertussen krijgen we nog heel wat info over de werking van
Finado in Addis. Hoe kinderen geselecteerd worden, over de maandelijkse
betalingen, de waterprojecten, de scholen,… We spreken ook meteen af
om op het einde van onze reis ons petekindje Kiddist te gaan bezoeken.
Het is warm en drukkend en we zijn allemaal moe. Yosi heeft echter nog
een verrassing in petto: een 7D-film. De kinderen vinden het super, de
mama wat minder. Het was alsof je in een rollercoaster zat, met extra
geluid, gevoel,…
Vanavond eten we onze eerste injera. Het smaakt ongelooflijk, met een
goeie pint St- Georges. Het is gezellig in de woonkamer van de
guesthouse. Er is een koffieceremonie, er wordt gezellig gebabbeld,… We
maken kennis met een Nederlands koppel uit Alkmaar die net een
schattige, leuke baby geadopteerd hebben. De kersverse ouders zijn
superfier en gelukkig. Wat wil je, na 6 jaar… Eindelijk is de papiermolen
rond…
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Addis Abeba

Yosi (Yosef) Frank Ibram en Elias op de trappen van Selassie (Holy Trinity)

Een goed gevulde injeraschotel

.
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Zondag 06/04
Deze morgen heel vroeg wakker geworden door de gezangen in de
nabijgelegen kerk. Het is vastentijd, dus er wordt gezongen van 12u ’s
nachts tot een stuk in de dag. Na het ontbijt vertrek richting Welkite
(150km) en dan verder naar Mihure. We gaan een kijkje nemen bij de
school die grotendeels door Finado gesponsord is. Een leuke rit, dicht op
elkaar als sardientjes in een blik…Je weet gewoonweg niet waar te kijken..
Alles kan: oversteken, zelfs een stuk van de straat afspannen om een
partijtje zondagse voetbal te kunnen spelen,…Grote vlaktes links en rechts
met overal mensen, geiten, schapen, koeien,…Als we even stoppen om
onze benen te strekken komen de kinderen ineens tevoorschijn. Altijd zeer
vriendelijk, lachend en vooral superblij met een ballon, stylo of een jojo.
We bezoeken de school in Welkite. Spijtig dat er vandaag geen kinderen
zijn. We krijgen een rondleiding in de gebouwen. Het is een grote school.
Goed onderhouden, proper maar heel basic: een heel verschil met onze
Belgische scholen. De kinderen kijken hun ogen uit en beseffen dat het er
in ‘hun college’, naar Ethiopische normen, zeer luxueus aan toe gaat.
Na de lunch in Welkite richting Mihure. Het is niet zo ver meer volgens de
chauffeur, een 50tal km. Deze morgen was het ook maar 150 km maar we
zijn wel meer dan 3,5 uur onderweg geweest. Het is meteen na het
verlaten van Welkite, off-road. Een niet-geasfalteerde, hobbelige weg.
Prachtig landschap. Hier en daar passeren we kleine dorpjes met hutten.
Je hebt ogen te kort. Kinderen zijn koeien of geiten aan het hoeden, de
was wordt gedaan, gekookt,… Af en toe stoppen we om de benen te
strekken. Meteen zijn daar een aantal kinderen. We geven ze een
cadeautje. Het maakt ons gelukkig om ze zo enthousiast te zien.
Eindelijk na een kleine 2 uur zijn we aan het klooster. Het is ondertussen
beginnen regenen. We gaan meteen naar ‘de feestzaal’. Het zit er propvol
mensen: op bankjes, op de grond,..Aangezien het vasten is, zijn er veel
mensen naar het klooster gekomen om te bidden. Een 20-tal meisjes van
het klooster geven een concertje met de traditionele harp en zingen
religieuze liederen. Zeer sfeervol.
Nadien is Aba Eyassus aan het woord. Hij houdt een soort preek. Iedereen
hangt aan zijn lippen. Ondertussen worden er foto’s getrokken of wordt
alles opgenomen met de smartphone. Yosi komt ons halen. Onze koffers
staan ondertussen in onze kleine pelgrimskamer. Van eenvoud gesproken:
2 bedden, 2 stoelen en een klein tafeltje. Daarnaast een primitieve
badkamer: een toilet en een open douche. Alleen er is geen stromend
water. Elias en Ibram hebben een cultuurshock!
Na een kleine wandeling maken we kennis met de Aba. Een zeer
vriendelijke en rustige man. Uit ons gesprek blijkt achteraf dat het een
zeer belezen en intelligente man is. We worden rondgeleid naar de school
van het klooster en het internaat. Een 70 tal kinderen verblijven in het
klooster in verschillende leeftijdsgroepen. Een aantal jongens en meisjes
zijn Finado petekinderen. We zien de slaapzaal, de tuin, de fruitbomen, de
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De school in Welkite

Meisjes op de Begena in Mehure

De kleine maar nette gastenkamers in Mehure

Abba Ze Eyassus
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koffieplantage, de keuken en de eetzaal van de kinderen. Alles is zeer
primitief maar proper.
Na de rondleiding worden we uitgenodigd in de eetzaal annex bureau van
de Abba. We eten er zeer lekker, drinken er een lekker Ethiopisch wijntje
en er volgt een lang gesprek over gelukkig zijn, over het leven in het
klooster, over godsdienst….

Maandag 7/4
Goed geslapen. Tot 4 uur! Het is vastenperiode. Dus er zijn gezangen en
we horen ook een soort geklop. Af en toe stoppen de gezangen (denken
we) maar het blijkt dat de electriciteit uitgevallen is.
Om 6u30 komt Yosi ons wakker maken voor een wandeling door het dorp.
Prachtig! De nevel en de opkomende zon! We lopen over een modderige
‘hoofdweg’. De veldwegels in België liggen er beter bij… We moeten
oppassen om niet te vallen. De mensen zijn al volop aan het werk. Je ziet
ze eten maken, de was doen, sommigen gaan naar de kerk,…
We worden uitgenodigd door iemand, vader en moeder en 5 kleine
kinderen, om een kijkje te nemen in hun hut. Onze kinderen trekken hun
ogen open. Op de grond, midden in de hut, een vuur met 3 potten. De
rook hangt in de lucht. Aan de ene kant van de hut: 2 koeien, aan de
andere kant de slaapplaats van de ouders en de kinderen. Het is zo
confronterend! Wij met al die luxe!
We wandelen verder richting school. De kinderen komen van alle kanten
met hun boekentasje, met hun schriftje… Net op tijd voor de
vlagceremonie en het volkslied.
Na het ontbijt moeten we tijdig terugkeren naar Addis Abeba. De vlucht
wacht immers niet. En het is nog een lange moeilijk berijdbare weg
terug… glibberig en modderig door de hevige regen vannacht.

Dinsdag 8/4 Bahir Dar
Vandaag gaan we op tocht naar de Blue Nile Falls. Off-road. Zeer stofferig
maar prachtig uitzicht. Groene vlaktes met zeer veel groententeelt.
Mensen zijn zeer vriendelijk en zwaaien naar ons. Na de overzet met de
boot, een leuke wandeling naar de watervallen. Heel mooi. Het moet
spectaculair zijn tijdens het regenseizoen. Op de terugweg maken we
kennis met 2 kinderen op weg naar school. Ze zijn de leeftijd van onze
zoon Ibram. Ze vragen beleefd of wij soms een pen hebben voor hen. We
geven hen meteen een aantal stylo’s. Het jongetje wil later piloot worden.
Hopelijk wordt zijn droom waar…
Na de middag gaan we met een ‘speedboat’ naar een eilandje op het
Tana-meer. We bezoeken het 14e E klooster Ura Kidane Mihret. Prachtige
schilderijen en iconen met bijbelse taferelen en schitterende kleuren. In
België zouden ze zoiets moois achter slot en grendel steken… Tijdens onze
terugtocht zien we 3 kanovaarders op boten gemaakt van papyrus. Zij
varen van het eiland naar Bahir Dar met zo’n gammel bootje 5 uren lang!
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Met enkele kinderen op de foto
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Als die mannen geen armspieren hebben, dan weet ik het niet. Met de
speedboat zijn we er op een half uurtje…
Terug in ons hotel maken we tijdens de apero kennis met Daniël. Hij was
de reisgids van Jan Leyers tijdens zijn tocht doorheen Ethiopië voor zijn
reportage ‘ de weg naar het avondland’. Eigenlijk is de wereld toch klein…

Woensdag 09/04 op weg naar Gondar
Een leuke rit richting Gondar met redelijk berijdbare wegen. Alleen steeds
opletten voor koeien, ezels, geiten en mensen die zomaar de weg
overlopen. Overal zie je mensen op een immense laagvlakte.. Van waar ze
allemaal komen en waar ze naar toe gaan, God mag het weten… Boeren
zijn aan het ploegen met 2 of 3 koeien en een houten ploeg. Kinderen van
4 a 5 jaar lopen achter enkele koeien. Ethiopische cowboys maar zonder
paard. Op een bepaald moment rijden we over een rivier. Ongelooflijk!
Mensen zijn zich aan wassen, kinderen zijn aan het spelen, vrouwen doen
de was, koeien zijn aan het drinken, mannen halen drinkwater boven…
Wat ook heel grappig is, zijn de zebrapaden. Ergens midden in een vlakte
ligt een zebrapad. Maar geen kat die er over gaat. Iedereen steekt
kriskras de weg over, zonder maar naar links of naar rechts te kijken.
Wat ook opvalt zijn de vele schoolkinderen, altijd te voet, op weg naar…
Met of zonder uniform, heel kleurrijk…
In Gondar, de 2e grootste stad na Addis, is het een drukte van
vrachtwagens, taxi’s, tuk-tuks, auto’s,… De kastelen van Gondar zijn een
aaneenschakeling van kastelen over verschillende eeuwen heen. Het is
een enorm complex en behoren tot het werelderfgoed. Daarna naar de
kerk ven Debre Berhan Selassie. Zeer mooie schilderijen en afbeeldingen
uit het oude en het nieuwe testament. Het plafond is vol geschilderd met
engeltjes met een ‘afro-look’. Zeer kleurrijk en mooi.

Donderdag 10/04 richting Simien Mountains
Het was weer een indrukwekkend ritje vandaag op redelijk begaanbare
wegen. Maar steeds opletten voor overstekende mensen en dieren. Van
alle kanten komen ze. Net voor ons rijdt een vrachtwagen een ezel omver.
Aan de kant van de weg zie je regelmatig gekantelde vrachtwagens. Het is
steeds opletten geblazen. Gelukkig is Teddy een zeer goeie en
geconcentreerde chauffeur.
Na een lange autorit kunnen we onze wandeling starten. Prachtige
vergezichten en mooi natuurschoon. Op zoek naar de Gelada Baboons,
een apensoort die in de Simien Mountains terug te vinden zijn. Een unieke
ervaring, zo kunnen wandelen tussen de apen door. De kolonie zit gras te
eten, ons geheel negerend. Als we terug aan de auto zijn, zit er een hele
groep kinderen te wachten met allerlei zelfgemaakte spulletjes. We
kunnen het niet laten en kopen een paar souvenirs. De kinderen zijn
superblij. Een beetje geld extra kunnen ze altijd gebruiken.
Op de terugweg naar ons hotel stoppen we in een klein dorpje. Een kleine
gemeenschap jonge, ongehuwde vrouwen werken hier en kunnen wat geld
verdienen door potten te bakken, te weven of te spinnen.
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Vrijdag 11/04 Axum
We bezoeken vandaag de toeristische bezienswaardigheden: de obelisken,
de monolitische stenen, een aantal archeologische sites. Na de middag
gaan we naar de 16e eeuwse st Mary kerk. Het is daar heel druk.
Honderden mensen zitten buiten onder te bomen de mis te volgen. We
moeten wachten tot de mis gedaan is om binnen een kijkje te nemen. Het
duurt lang, maar het is de moeite waard. De gezangen, de mensen,…
Na de mis is er de processie rond de kerk. Fotogeniek! Al die mensen met
die witte doeken op hun hoofd. Priesters, kleurig gekleed met veel
blingbling en prachtig versierde paraplu’s, voorop. De mensenmassa volgt.
De vrouwen maken een soort keelgeluid.
We besluiten om te voet terug te keren naar ons hotel. We doen een
gezellig terrasje tussen de ‘locals’ en Frank speelt een partijtje biljart met
de plaatselijke jongeren. We hebben veel beziens. Maar altijd heel
vriendelijk! Als we verder gaan houden 2 jongens ons gezelschap. Ze gaan
in Axum naar school maar hun thuis is 65 km verderop. Daarom wonen ze
in een soort pension. En dat gedurende 6 maanden, dan gaan ze een
week naar huis en komen nadien terug om te studeren. Ze vragen ons of
we geen t-shirts of broeken kunnen missen. We geven een aantal t-shirts.
Ze zijn superblij. De volgende morgen staan ze ons uit te wuiven met de
t-shirts aan…

Zaterdag 12/04 Op naar Lalibela
De tussenvluchten zijn ook altijd een belevenis op zich. Scannen,
inchecken (soms moet alles nog manueel gebeuren), weer scannen…
Schoenen steeds uit. Hier zijn ze gewend om op blote voeten te lopen.
We hebben dit deze week al dikwijls gezien: over stenen, op de aarde, op
de asfalt,… altijd op blote voeten of anders met van die plastieken
schoentjes aan.
Na onze aankomst in Lalibela, inchecken en lunch, rijden we ongeveer een
uurtje naar Yehemrane Kristos in de bergen. (3200m hoog). Tot voor een
paar jaar was dit compleet onmogelijk. Het was toen te voet of met de
ezel te doen. Het laatste stukje moeten we te voet doen. Niet makkelijk,
de hoogte en de warmte doen ons hijgen als een paard. Maar het is de
moeite waard: een schitterend klooster uitgehouwen in de rotsen met een
adembenemend zicht op de bergen. Ethiopië op zijn best.

Zondag 13/04 Palmzondag in Lalibela
Vandaag staan de bezoeken aan de wereldberoemde ondergrondse kerken
op het programma. Na een deel meevolgen van de misviering bezoeken
we de 5 noordelijke kerken. Uit de rotsen gehouwen, met gangen
onderling met elkaar verbonden. Prachtig gewoon! Hoe ze dat allemaal
zoveel jaren geleden gemaakt hebben!
De mooiste van allemaal is de Bet Gregorgios: de ondergrondse, 15m
hoge
kruisvormige
kerk.
Bekend
van
foto’s
over
Ethiopië.
Binnen lijkt het veel kleiner door de dikke muren. Die zijn allemaal
bekleedt met kleurrijke tapijten.
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Na de middag bezoeken we de groep van de 4 zuidelijke ondergrondse
kerken. Opnieuw prachtig en indrukwekkend. Af en toe moeten we door
een donkere, claustrofobische tunnel om naar een andere kerk te gaan.
Meer dan de moeite waard!

Maandag 14/04
Vandaag is het ‘luchthavendag’: vliegen van Lalibela naar Addis Abeba,
met tussenstop in Gondar en daarna van Addis naar Dire Dawa, gelegen
in het oosten van Ethiopië. We zijn in ‘African modus’: dus heel relaxed…
In de late namiddag komen we uiteindelijk in Dire Dawa aan waar onze
plaatselijke gids ons staat op te wachten. Nu nog een autoritje (een kleine
50 km) van Dire Dawa naar Harar! Maar we genieten vanuit de auto van
een prachtig landschap. Het is anders, meer groener dan in het Noorden.

Dinsdag 15/04 Harar
We bezoeken de oude ommuurde stad met de 6 poorten. Harar is een van
de grootste godsdienstige steden van de Islam na Mekka, Medina en
Jerusalem. De ommuurde stad is 50 km groot en er wonen ong. 60000
mensen.We wandelen in de steegjes tussen de kraampjes: specerijen,
granen, groenten,… heel kleurrijk. We brengen een bezoek aan een
traditioneel Harar-huis, het museum, het huis van Arthur Rimbaud.
Het is hier anders dan in Addis, Axum of Lalibela. Veel kleurrijker, veel
drukker,.. het is een mengelmoes van culturen. ’s Avonds gaan we op
zoek naar de ‘hyena-man’. De hyena’s worden elke avond gevoederd.
Vanuit het niets komen ze uit het donker naar de roepende man toe. De
kinderen mogen ze ook voederen. Spannend! Gelukkig zien die beesten er
niet echt hongerig uit…

Woensdag 16/04
We vertrekken vandaag vanuit Harar naar Dire Dawa. We maken een
tussenstop in Aweyday en bezoeken er de plaatselijke ‘chat-markt’. Chat
zijn bladeren die gebruikt worden om op te kauwen als soort drug. Ze
worden per bundel van ongeveer ½ kg verkocht. De handel is min of meer
gelegaliseerd. We voelen ons niet 100% op ons gemak tijdens onze
wandeling op de markt. Half gedrogeerde mensen lopen er rond, we
worden eerder vijandig bekeken en nagestaard.
Gelukkig is onze volgend stop heel vreedzaam: een soort meer met een
kolonie flamingo’s…
In Dire Dawa bezoeken we het, door de Fransen in 1902 opgerichte,
spoorwegstation. Momenteel niet actief. Ware nostalgie door die oude
treinen. Een heel groot verschil met de TGV van bij ons. Na een bezoek
aan de groentenmarkt en een lekkere lunch vliegen we terug naar Addis.
We worden hartelijk verwelkomd door Josi.

Donderdag 17/04 terug in Addis
Na wat shopping en bezoek aan de Addis-zoo gaan we naar Babyland
(project Finado). Een 40 tal kleutertjes staan ons zingend op te wachten.
Als we vragen wat ze zingen krijgen we volgend antwoord: ‘the white
14

Harar ademt een bijzondere sfeer uit... mystiek, oosters...

Verkoop van chat

Dromidarissen in Dire Dawa

Kleuters in Babylandschool

15

people came by car’. Grappig! De kinderen voeren dansjes op voor ons.
Schattig hoe de kinderen hun best doen om ons de Ethiopische dans voor
te doen. We praten met de verzorgsters en bezoeken de klasjes en de
‘gesponsorde’ toiletten. Het is allemaal zeer oud maar proper en goed
onderhouden.
Na de middag kunnen we op bezoek bij ons metekind Kiddist. Haar vader
zit ons op te wachten op het kantoor van Finado. We rijden een heel eind
door de buitenwijken van de stad. Op een bepaald moment moeten we te
voet verder. We komen aan een poortje met daarachter een 3tal kleine
huisjes rond een binnenkoertje.
Lemen muren, 2 piepkleine kamertjes waar 4 mensen moeten leven. De
vader heeft altijd als tuinier gewerkt maar is zijn werk kwijtgeraakt. De
moeder is ziekelijk en als ze beter is gaat ze werken als wasvrouw.
Kiddist en haar zusje zijn bij onze aankomst zeer verlegen. Kiddist, ons
pleegkindje wordt op 11 sept 14 jaar. Het is een heel mooi meisje, heel
klein.
Ze is zeer blij met de cadeautjes die we hebben meegebracht. We gaan
met Josi een zak tef kopen. Tef is het basisgraan voor de bereiding van de
injera. Daarnaast geven we geld voor het kopen van pepers, linzen,
tomaten en uien.
De familie is ons zeer dankbaar! De mama’s wenen van geluk. Het geeft
een goed gevoel dat ze een mooi Paasfeest kunnen vieren! Voor ons een
kleinigheid, voor hen een tijdje zonder problemen injera kunnen maken.
Het is allemaal heel ontroerend. Blij dat we met onze eigen ogen gezien
hebben hoe ons sponsorkind woont en leeft. Onze kinderen zijn ook erg
aangeslagen. Ze beseffen dat ze geluk hebben dat hun bedje hier in
België staat. Het geeft hen stof tot nadenken…

Vrijdag 18/04
Onze laatste dag in Ethiopië.
Vandaag is het chill-dag.
Het was een prachtige, zeer leuke reis met ontzettend veel ervaringen en
belevenissen.
Maar het is tijd om naar huis te gaan…

Hilde, Frank, Ibram en Elias reisden doorheen Ethiopië met :

www.sunnylandethiopiatours.com

info@sunnylandethiopiatours.com
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NIEUWS UIT DE PETERSCHAPPEN
Petekinderen Ethiopian Andinet krijgen bezoek
Collectief Decorum – een amateur toneelgezelschap – speelt jaarlijks een
stuk voor het goede doel. Sinds het eerste stuk dat werd opgevoerd werd
steeds een bedrag opzij gezet voor 25 kansarme leerlingen van de
Ethiopian Andinetschool in Addis Abeba. Zo worden o.a. het schoolgeld,
uniform, boekentas, schrIften... en schoenen voor de kinderen via het
schoolcomité voor deze jongens en meisjes betaald.
Eind maart werden de Ethiopische Finadomedewerkers uitgenodigd bij de
overhandiging van o.a. schoenen, boekentassen, schriften. Het
schoolcomité doet dit omdat het de gulle sponsor wil bedanken en visueel
bewijs afleveren van de besteding van het geld.

SCHOOLPROJECTEN ETHIOPIË
Levering schoolbanken in Bewa School – Fiche
Seyoum was uitgenodigd bij de aflevering van een eerste lading
schoolbanken voor de lagere school in Fiche. Heel wat sponsors boden
zich aan om schoolbanken hier en in Inchini mee te financieren: St.
Salvator in Gent, De Vlindertuin in Zele, Bond Moyson... Eind maart was
het zo ver. Met vrachtwagens werden de banken vervoerd vanuit het
atelier in Addis naar de Bewa school.
lid

In de Bewa school financiert Finado momenteel de bouw van nog eens
vier nieuwe klassen dankzij verschillende gulle sponsors in België.

Nu al start nieuwbouw twee klassen in Wonji Shoa
In de vorige nieuwsbrief was het nog een voornemen om nog een aantal
lemen klassen te vervangen door stenen lokalen. Dankzij een gift
vanwege Zonta Dendermonde kon in april reeds aangevangen worden met
de voorbereidende werken.
Zonta Dendermonde bezocht in 2013 de school in Wonji Shoa en steunt
dit project ook verder in 2014!

Eerste geld naar Inchini voor bouw nieuw sanitair
De voorbereidende werken konden intussen van start gaan. Het project
kadert in ‘run4water 2014’ – zie volgende pagina!
Voor ons ligt ook nog het plan om ook in Inchini vier nieuwe klaslokalen te
bouwen. Er werd een folder ontwikkeld om het project voor te stellen aan
scholen, organisaities, serviceclubs... Bent u zelf lid van zo’n organisatie,
betrokken bij de Zuid-werking binnen een school, Gros... of zoekt u een
project om te steunen naar aanleiding van een blijde gebeurtenis? Neem
dan gerust contact op. We bezorgen u graag de folder en meer info
betreffende dit project.
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Ethiopian Andinet

Levering van de eerste banken in Bewa-Fiche

Jongens in Inchini

19

RUN4WATER 2014
Woman’s run startschot voor 6de RUN4WATER
Reeds enkele jaren zorgt Finado er voor dat een groep meisjes uit de
peterschappen kan deelnemen aan deze stratenloop door Addis. Sinds
2004 wordt deze 5km race georganiseerd ter ere van de sportieve
verwezenlijkingen van de Ethiopische atletes en wordt er gefocust op de
veranderde rol van vrouwen in het economische en sociale leven in
Ethiopië. Op 9 maart 2014 liepen in totaal zowat 7000 meisjes en
vrouwen mee... waaronder 35 Finado-metekinderen.

RUN4WATER 2014 gaat voor sanitair in Inchini
In november kon een nieuw waterpunt geopend worden in de Maru
Choboteschool in Inchini. De plattelandsschool heeft een nijpend gebrek
aan klaslokalen, schoolbanken... en sanitair voor de meisjes. De school
heeft een net toilettenblok voor de jongens maar de meisjes moeten het
stellen met geimproviseerd sanitair tussen golfplaten. Finado en
Run4water ontvingen intussen projectvoorstellen voor de bouw van
nieuwe klassen, aankoop van schoolbanken en vernieuwing van het
sanitair. Met de run4water 2014 editie willen we zorgen voor nieuw
sanitair voor het jaareinde... en met de steun van diverse scholen voor
schoolbanken.
Een
subsidieaanvraag
–
gekoppeld
aan
een
sensibiliseringscampagne rond respect en hygiëne - werd ingediend bij de
Provincie Oost-Vlaanderen.

23 november Addis Abeba – Great Ethiopian Run
Ook op 23 november zullen meisjes en jongens uit de peterschappen mee
lopen in de Great Ethiopian Run. Finado betaalt het deelnemers-t-shirt en
zorgt voor een gezellig samenzijn na de stratenloop van 10 kilometer door
de Ethiopische hoofdstad. Heel veel meters en peters sponsorden in vorige
edities hun petekind/metekind en zorgden zo mee voor veilig drinkwater
in de school, water en sanitair in Ginchi, waterpunten in Akaki...
Ook in België dienen de eerste ‘run4water’-kandidaten zich aan... het lijkt
er al vast op dat we zeker met vier Vlamingen afreizen om ‘goed
gesponsord’ en ‘goed geoefend’ de hellingen van Addis Abeba te
overwinnen.

Ruud Tiebos liep marathon voor santair Inchini
Intussen konden de voorbereidende werken in Inchini ook beginnen. Ruud
Tiebos liep op 27 april een marathon. Hij liet zich sponsoren door familie,
vrienden, sympathisanten. De opbrengst werd overgemaakt aan Finado
Ethiopia zodat de aannemer kon starten met de grondwerken.

Severine, Karine en Mendel stappen voor Inchini
In augustus willen deze drie onverschrokken sportievelingen
bijeenstappen voor het waterproject... lees meer op pagina 24.

geld
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De deelneemsters aan de Woman’s 5K

Het huidige sanitair voor de meisjes

Meisjes in Inchini

Impressie van de Great Run 2013
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VERSLAG ACTIVITEITEN
Eerste dag van de 4de Pijler
We trokken op 1 maart naar het Vlaams Parlement. Een initiatief van het
4de Pijlersteunpunt. Een dag van lezingen, debat en workshops over de
plaats van de vierde pijler in het vernieuwde landschap van
ontwikkelingssamenwerking, over de beeldvorming , stereotypering... We
kijken uit naar een tweede dag van de 4de Pijler.

Leerlingen SKO Sint Lucas Antwerpen stappen voor Bewa
Op 14 maart kregen de leerlingen een korte inleiding over Ethiopië van
hun leerkracht Lies Pluym. Zij bezocht in augustus de school in Fiche
waarvoor de leerlingen ook vorig jaar een sponsortocht deden. Greta en
Filip stelden Finado en in het bijzonder Bewa-school in Fiche voor... en
warmden de leerlingen op om er ook dit jaar (letterlijk) voor te gaan. De
opbrengst wordt gebruikt voor de bouw van vier nieuwe klassen.

Impressions en Route – Tentoonstelling Kortenberg
De tentoonstelling met foto’s van Arjan Van Dijk bij Stolz in Kortenberg
was aangekondigd voor 15 en 16 maart... Maar de prachtige collectie
foto’s bleef hangen tot midden april. Jan verkocht het boek Ethiopiëfootprints in Dust and Gold t.v.v. Finado.

Sint Salvator Gent stapt naar Oostakker voor schoolbanken
Het was wel een bijzondere vijftigste verjaardag van Greta. Ze mocht op 4
april een cheque in ontvangst nemen in de Sint Salvatorschool in Gent. De
jongens en meisjes hadden zich laten sponsoren voor een voettocht van
hun school naar Oostakker-Lourdes. Telkens de leerlingen genoeg geld
verzamelden voor een schoolbank werd er symbolisch een tekening van
een schoolbank op een bord gehangen. Met het geld worden schoolbanken
gekocht voor de Bewa-school in Fiche.

Bond Moyson overhandigt cheque aan Finado Ethiopië
Het blijft leuk... een cheque ontvangen voor de projecten in Ethiopië.
Patrick werd op 28 maart uitgenodigd in Gent om vanwege Bond Moyson
Oost-Vlaanderen een cheque in ontvangst te nemen. Als wederdienst
verzorgden Finado-vrijwilligers de toog tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de Oost-Vlaamse afdeling in Vooruit Gent.

Ruud Tiebos liep marathon van Antwerpen t.v.v.Finado
Proficiat Ruud met de sportieve inspanning en het ingezamelde bedrag!
Het geld wordt gebruikt voor de bouw van nieuw sanitair in Inchini.

Mater Salvatorisschool overhandigt cheque Gouden Roepieloop
Jan Imbrechts mocht op 9 mei de cheque in ontvangst nemen. De
leerlingen liepen dit jaar t.v.v. de TVET school in Fiche. Met het bedrag
worden koeien aangekocht voor de opleiding veeteelt. Finado financierde
eerder de bouw van een koeienstal.
22

1ste dag vierde pijler

Impressie v.d. tentoonstelling

Patrick ontvangt Cheque Bond Moyson

Voorstelling Finado in SKO St. Lucas

Slotmoment in St.Salvator

.
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AGENDA
Ijsjes op school – Lokeren
De kleuterschool Duizendvoet in Lokeren gaat in juni twee maal ijsjes verkopen
op vrijdag. Ze gaan dit doen voor de aankoop van schoolbanken voor de Maru
Choboteschool in Inchini.

Picknick in het Park – Berlare ?
Op 6 juli biedt Finado Ethiopië de bezoekers een unieke kans om Orval te
proeven...elk jaar opnieuw gaat de werkgroep op zoek naar brouwers die ons
een bakje willen verkopen... Kasteelpark Berlare in de namiddag.

Severine, Karine en Mendel gaan voor 100 km
Severine Rombout, Karine Van Keer en Mendel De Sutter stappen op 8
augustus onverschrokken 100 km tijdens de dodentocht van Bronem.
Daarbij willen ze zich door familie, vrienden, of door u (?) laten
sponsoren... je kan dit doen via de website www.run4water.be (per
afgelegde kilometer) of als aanmoediging door een gift op BE46 7775
9906 8036 met vermelding ‘gift dodentocht’. Voor een gift vanaf 40 euro
ontvangt u begin 2015 een fiscaal attest.
Severine Rombaut is verpleegster en naast haar engagement in België wil
ze ook iets doen voor kinderen in het Zuiden. Karine Van Keer heeft als
dierenarts niet enkel het hart op de juiste plaats voor dieren... Ze neemt
voor de zevende keer deel...Mendel De Sutter is student, chiroleider... en
legde de tocht een tweetal jaar geleden succesvol af...

Rechtzetting datum 2de Finado-quiz
In de vorige editie van de nieuwsbrief werd een foutieve datum
opgegeven voor de tweede Finado Quiz.
De juiste datum is 12 september 2014 !

Chirojongens St. Jan Berchmans Berlare en Finado Ethiopië slaan ook dit jaar in
elkaar voor de organisatie van een algemene kennisquiz.
CC STROMING TE BERLARE 12 SEPTEMBER 2014 20.00 UUR
Elke
ploeg
telt
vier
personen
–
inschrijven
via
mailtje
naar
patrick.beelaert@finado.org - na bevestiging van uw inschrijving kan u € 20,00
overschrijven op rekening BE46 7775 9906 8036 met vermelding ‘quiz +
ploegnaam

BOEKENNIEUWS
De Drums van Timkat
Ada Rosman-Kleinjan schreef haar reiservaringen door Ethiopië neer in het boek ‘De drums van
Timkat – een reis door Ethiopië’ Wombat Reisboeken – Boekenplan 2013 ISBN 978-90-802968-00.
Het
is
een
individuele
reiservaring
die
best
leuk
is om lezen ...met weinig pretentie.

24

