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FINADO VERLENGT ERKENNING ALS FOREIGN CHARITY
Na een grondige audit door de
overheid waarbij niet enkel de
boekhouding van onze Ethiopische
dochter-organisatie onder de loep
werd genomen… maar ook ouders
van petekinderen bevraagd werden –
en – een hele papierberg moest
overwonnen
worden,
verkreeg
Finado Ethiopia een hernieuwde
erkenning als Foreign Charity voor
de komende drie jaar.

een controle van de financiële cel van de Woreda of hogere overheid
krijgen.

We wensen het hele Ethiopische
team – Seyoum, Yoseph en Misrak –
van harte proficiat !

Foto van de hernieuwde verkenning

Foto van de controle– voorjaar 2018
Seyoum Mamo, landverantwoordelijke

De erkenning geldt voor de
organisatie van peterschappen in
kansarme gezinnen (wezen en
kwetsbare kinderen), de uitvoering
van projecten die de uitbouw van
scholen bevorderen en het brengen
van veilig drinkwater en sanitair in
scholen en dorpsgemeenschappen.
Anderzijds is Finado niet enkel
verplicht tot een jaarlijkse externe
audit… maar kan het op elk moment

Ontmoeting tussen Woreda afgevaardigden en ouders van petekinderen

FILIP
JOOS
EN
FINADO TREKKEN
DE AANDACHT IN
INFORMEEL!
Finado onderhoudt reeds jarenlang
goede contacten met de Provincie
Oost-Vlaanderen. De zomereditie
van Informeel titelt ‘Filip Joos in de
bres voor het Zuiden’. Daarin vertelt
hij dat hij ondanks de drukke WK
kalender één oog houdt op Finado en
met name Run4water.

Run4water trekt ook dit jaar naar Addis om er op 18 november deel te
nemen aan de Great Ethiopian Run. Interesse om deel te nemen of te
sponsoren? Vanaf september 2018 is de website www.run4water.be
actief… hierop kan je sponsoren. Meer info i.v.m. de deelnemers kan je
krijgen van stevenhilde@telenet.be
Run4water 2018 richt zijn pijlen op het schooltje van Enchene Debre Sina.
Dat ontving intussen veilig drinkwater, schoolbanken… en momenteel is
men bezig met het optrekken van nieuwe klassen. Maar ook het sanitair
moet aangepakt worden ! Hiervoor rekent Finado op Run4water en de
Provincie Oost-Vlaanderen als belangrijkste sponsors.

Enchene Debre Sina.. onderweg naar de opening van een wateraftappunt
Voorpagina van Informeel juni-juli-augustus
2018

Sinds 2009 organiseert Run4water
jaarlijks de deelname van een aantal
Vlamingen en een honderdtal
petekinderen aan de Great Ethiopian
Run… Iedereen laat zich sponsoren
en daarmee kan de aanleg van veilig
drinkwater/sanitair
bekostigd
worden.

Finado, de Woreda en het dorp Enchene sluiten een overeenkomst voor verdere
samenwerking.

Sinds er drinkbaar water is zitten ook de meisjes (op tijd) op de
schoolbanken. Toch is er geen noemenswaardig sanitair… dat maakt dat
meisjes nog steeds sneller afhaken, zeker wanneer ze iets ouder worden.
Daar gaan we met Finado – met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen
werk van maken !

FILIP OOK PARAAT
ALS QUIZMASTER
Dat Filip Joos Finado een warm hart
toedraagt weten de deelnemers aan
de Finado Quiz… ook dit jaar wil hij
paraat zijn om de Finado Quiz te
presenteren.

Foto vorige editie

Dit jaar gaat de Quiz door op vrijdag
14 september. Deuren open om
19.30.
Ploegen van max. 4 personen betalen
€ 20,00 per ploeg op rekening van
Finado BE 46 7775 9906 8036 met
vermelding ‘quiz, ploegnaam en
telefoonnr.’.
Stuur wel eerst een mailtje naar
patrick.beelaert@finado.org of bel
0498 936 109.

NIEUWE TANKER
BIJ ZEWDITU
Finado sponsorde de aankoop en
plaatsing
van
een
nieuwe
watertanker in het tehuis van
Zewditu Meshesha. Patrick en
Martine konden de tanker reeds
bewonderen in de paasvakantie. Nu
is de tanker op zijn verhoogde
stelling geplaatst zodat hij kan
fungeren als watertoren in de
compound.

De tanker geplaatst bij Zewditu Meshesha

U WIL MEEHELPEN AAN EEN BETERE TOEKOMST…

BOUW KLASSEN
WONJI SHOA
Ook uit de Emanuel school in Wonji
Shoa ontvingen we foto’s die de
vooruitgang van de bouw van twee
nieuwe klassen illustreren.

U vindt drinkbaar water een recht voor iedereen ?
U vindt onderwijs een recht voor iedereen ?
U houdt van afwisseling en van regelmatig feedback ?
Misschien kan u ons wel helpen !
Finado Ethiopië zet voor de toekomst in op deze belangrijke items.
We willen hiermee het lot van de vrouwen en de meisjes helpen
verbeteren.
Zij zijn het die kilometers ver om water moeten, zij zijn het die daardoor
niet naar school kunnen…

We kijken ook uit naar nieuws over
het nieuwe sanitair in de lagere
school van Wonji Shoa.

NIEUWE POLITIEK
IN ADDIS ABEBA
Sinds het aantreden van Abiy
Ahmed, de nieuwe premier van
Ethiopië lijkt het land niet enkel een
nieuwe binnenlandse koers te
varen… maar lijkt er ook een dooi op
komst in de relaties met Eritirea,
Egypte, Somalië.
Het opheffen van de ban op het
gebruik van andere vlaggen dan de
officiële leidde in Ethiopië tot
vreugdetaferelen. Mensen zwaaiden
met alle varianten van de
Ethiopische driekleur waaronder de
leeuwenvlag. Het vrijlaten van
politieke
tegenstanders
stemt
iedereen zeer hoopvol.

In Debre Sina hebben we 13 aftappunten mee gefinancierd en nu
bouwen we samen met de gemeenschap een school waar ook meisjes
meer dan welkom zijn !
Voor de bouw van deze school is er geld nodig en nu komt het…
Wil u sponsorouder worden van een finadoproject en op deze manier de
mensen ter plaatse daadwerkelijk helpen ?
U kan eenmalig een gift doen of maandelijks een vast bedrag
overschrijven .
Vanaf € 40 op jaarbasis ontvangt u het jaar daarop een fiscaal attest.
U kan het project volgen via de nieuwsbrief die u driemaandelijks in uw
bus krijgt.
Als het project afgewerkt is kan u zonder probleem mee in een volgend
project stappen.
Op deze manier kan u honderden gezinnen een betere toekomst geven.
We kennen allemaal het spreekwoord :
VELE KLEINTJES MAKEN EEN GROOT !
Neem vandaag nog contact op met uw bankinstelling voor een
bestendige opdracht op rekeningnummer BE46 7775 9906 8036 met
vermelding ‘ GIFT VOOR PROJECT’ en u bent sponsorouder van Finado
Ethiopië !

Het meest in het oog springend is de
opening die gemaakt werd naar
Eritrea, waarbij het land uiteindelijk
de grens van de kleine bovenbuur
erkent. Anderzijds beloofde Eritrea
Ethiopië toegang tot de Rode Zee en
zal Ethiopian Airlines binnenkort
vluchten op Asmara hernemen. De
relatie met Egypte die fel onder druk
staat door de bouw van de
Renaissance-dam op de Abay
(Blauwe Nijl) wil de nieuwe premier
ook verbeteren… en beide landen
gaan hierover in gesprek.
Hopelijk wordt dit
Ethiopische lente !
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