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In november bracht Jan, samen met zijn dochter Riet en kleinzoon Sander een bezoek aan de 
projecten in Ethiopië. Riet is leerkracht in het Heilig Hartinstituut in Heverlee… een school die 
het project in Asfachaw en Argaga een enorme boost gaf…We laten hen in deze nieuwsbrief 

alle drie aan het woord.  
 
  

WERKEN ASFACHEW EN ARGAGA IN EINDFASE… 
OPENING GEPLAND VOOR FEBRUARI 2023 (Jan) 

 

 

 

 
Links Sander en Riet…vooraan Lidiya en Seyum in zwart Shirt. Links achter Lidiya Jan Imbrechts bij het bezoek aan Asfachew en Argaga.(2022) 
 

Na een lange tocht door een schitterend landschap zingen heel wat kinderen ons ‘welkom’ toe. Een 
verademing voor bezoekers en inwoners want ook in dit gebied heeft de burgeroorlog gewoed, maar de 
school is gelukkig gespaard gebleven.  
 

De realisatie zit in een eindfase dank zij de financiële bijdragen die Finado ontving van o.a. de Provincie 
Oost-Vlaanderen en het Heilig Hartinstituut uit Heverlee. De vier nieuwe klassen dienen enkel aan de 
binnenzijde nog afgewerkt worden. Ze zijn opgetrokken in een langwerpige vorm vlak bij het oude gebouw 
waarvan de funderingen in zulke slechte staat bleken te zijn dat restauratie zo goed als onmogelijk bleek. 
 



De afwerking heeft vertraging opgelopen bij gebrek aan toelevering van cement.  Daardoor kon de chape 
nog niet gegoten worden. Ook ontbreken nog enkele ramen en een plafond. Schilderwerk zal het geheel 
uiteindelijk wat kleur geven. De nieuwe klassen zijn een stuk ruimer dan de lokalen die we tot nu toe zagen.  
 

          

Lidiya en Jan in één van de nieuwe klaslokalen (Jan, nov. 2022)                Riet overhandigt een foto van H.Hart aan de schooldirecteur (2022) 
 

In januari kunnen de klassen uitgerust worden met nieuwe banken die besteld zijn. In februari bij een 
volgend werkbezoek zal de officiële huldiging van de klassen plaats vinden. Het terrein voor de school zal 
intussen vrij gemaakt worden van puin en bouwafval zodat de kinderen een ruime speelplaats krijgen  
 

Aangezien het bestaande sanitair nogal ondermaats is kan hier misschien in de toekomst een nieuw project 
in zitten. (Jan) 
 

             

Leerlingen verwelkomen de gasten (Jan, november 2022)                          De nieuwe klaslokalen (Jan, november 2022) 
 

Voor de subsidies voor de Asfachew en Argaga- school, verleend door de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
Mondiale Raad van de Gemeente Berlare, werd een werkingsverslag en financieel verslag afgeleverd aan 
de Bestendige Deputatie van de Provincie en het Gemeentebestuur van Berlare. 
 
 

  

BRIEVEN EN PAKJES VOOR PETEKINDEREN KUNNEN BEZORGD 

WORDEN  -  TOT 5 FEBRUARI 2023 – OP VOLGEND ADRES :  
Meubelen De Sutter- Donklaan 185 te 9290 Berlare (vrijdag gesloten) 
Gelieve duidelijk de naam van het kind en het ET… nr te vermelden op 
de omslag / het pakje. Enkel pakjes tot max. 1,5 kg a.u.b. 
De pakjes vertrekken op 15 februari richting Addis Abeba. 
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ONZE (PETE)KINDEREN 
(Jan Imbrechts over zijn bezoek in november) 
 

 

 

Hoe loopt het met onze, met jullie kinderen? 
 

Sommigen onder de meters en peters ontvingen reeds 
een rapport van een doorgedreven huisbezoek. De 
bedoeling is de kinderen eruit te halen die geen 
Finado-steun meer nodig hebben -of net wel- of om 
vast te stellen dat die  steun onvoldoende is. 
 

Aan de hand daarvan en op aanvraag van onze lokale 
medewerkers selecteerden we reeds acht gezinnen 
waar we beter met een dubbele sponsoring werken. 
We willen in deze tijden onze sponsors niet vragen om 
hun bijdrage te verhogen en konden dankzij 
bereidwillige mensen in België in deze armste 
gezinnen toch een oplossing brengen. 
 

 

Op de gezichten van de bezoekers is af te lezen hoe ze onder de 
indruk zijn van de extreme armoede van sommige gezinnen (foto 
Jan Imbrechts, november 2022) 
 

Er moeten nog een 150-tal gezinnen geanalyseerd 
worden. We denken dat nog meer gezinnen in 
aanmerking zullen komen voor extra sponsoring om 
het hoofd boven water te houden. 
 

Bij het werkbezoek in de herfstvakantie konden we 
ongeveer 70 kinderen ontmoeten, voor het overgrote 
deel samen met hun moeders. We waren blij een 
aantal van hen na drie jaar weer te zien en kennis te 
maken met lieve, meestal schuchtere kleine 
nieuwelingen.  



Uit de gesprekken leerden we weer heel wat: van 
vooruitgang tot de diepste ellende. Eén constante: de 
dankbaarheid voor de hulp die ze ontvangen. 

 

 
 

Een dertigtal peterschappen werden beëindigd. De 
kinderen  haalden hun diploma, werken meestal, in 
enkele gevallen waren ze spoorloos verdwenen of 
enkelen van hen wilden niet meer naar school. (een 
vereiste om in de peterschappen opgenomen te 
worden) Zonder opleiding hebben ze geen kansen en 
dreigen ze op straat terecht te komen. Bij deze 
kinderen wordt er intensief gezocht naar een 
oplossing 
 

In veel gezinnen zien we een min of meer gelijkaardige 
situatie : 

 Vaak staat de moeder er alleen voor (vader 
overleden of weg) 

 Werk bestaat uit dagelijkse klussen zoals 
wassen, koken, poetsen. 

 Het  salaris  van de kostwinner zit tussen de 20 
à 40 Euro/maand. 

 Huur is gratis in sloppenwijken van de 
overheid - of zonder vast huurcontract à 40-50 
Euro/maand. 

 De meeste woningen hebben 1 kamer (zelden 
2) van 6 x 4 m² of minder. 

 Een kleine TV, bed en enkele kasten. 

 De wanden zijn uit leem of metalen platen, 
dak niet altijd waterdicht. 

 De toegang is niet altijd evident door de 
rotsachtige ondergrond. 

 Behalve enkele studenten wonen alle in de 
hoofdstad Addis.  

 Een uitzondering hierop zijn onze 30 
weeskinderen in het tehuis Zewditu. Geen 
ouders, maar een uitstekende opvang, 
woonst, opvoeding, veilige omgeving De 
brand die de oude gebouwen in de as legde - 
en de tussenkomst van de overheid (en 
Finado) hebben hier voor een miraculeuze 
ommekeer gezorgd. Natuurlijk zijn ze voor de 
dagelijkse behoeften sterk afhankelijk van 
Finado. 

 
Dank aan alle mensen die onze kinderen steunen. Het 
maakt voor hen een wereld van verschil. 
 

 

 29 oktober 2022, heel vroeg in de 
ochtend…(Riet) 
 
 

 

Riet, dochter van Jan, vertelt ons over haar eerste 
‘kennismaking’ met Ethiopië…  
 

Na een lange vlucht -en tevens korte nacht -  
zetten we voor het eerst voet aan grond in 
Ethiopië.  De zon komt op, de palmbomen wuiven 
ons toe.  Met kleine oogjes zoeken we naar 
bekende gezichten.  En ja hoor, daar staan ze, 
trouw op post: Seyum en Lidya. Hoewel we elkaar 
tevoren nog maar heel even ontmoet hadden in 
Erps-Kwerps, krijgen we meteen een warme 
knuffel en een hartelijke welkom. 
 

De taxirit doorheen Addis Abeba geeft ons 
meteen een voorsmaakje van wat ons te wachten 
staat: een prachtig land met een wondermooie 
natuur waarachter heel wat armoede schuil gaat.  
De rit doorheen de stad verloopt vlot.  Dat zou 
meteen ook de laatste keer zijn dat het verkeer in 
Addis zo vlotte.  We zouden de dagen erna vaak 
onze adem inhouden in de verkeersdrukte of 
indommelen bij de zoveelste file. 
 

In ons hotel - Ras Amba  - krijgen we nauwelijks de 
tijd om te bekomen, want de eerste gezinnen 
staan ons al op te wachten.  Op 2 dagen tijd zullen 
we maar liefst 70 sponsorkinderen ontmoeten, 
samen met Lidya, Seymum en Misrak. 

 

 

Ontmoeting met mama en petekindjes in Ras Amba.(jan 2022) 
 

De kinderen wachten rustig hun beurt af, 
vertellen ons over hun gezinssituatie.  Verhalen 
vol verdriet en ellende, maar ook verhalen van 
hoop en vooruitgang.  De gesprekken met deze 
kinderen zijn voor ons onvergetelijk.  Sommige 
kinderen zijn afwachtend en wat verlegen, bij 
anderen is het ijs sneller gebroken.  Zoveel 



achtergronden, zoveel verschillen, maar ze 
hebben allemaal één ding gemeen: ze staan graag 
en fier op onze foto’s en ze zijn stuk voor stuk 
ongelooflijk dankbaar.  We beseften meteen hoe 
Finado een wereld van verschil maakt voor deze 
gezinnen. 
 

 
 

Het hoogtepunt van dit weekend is de 
ontmoeting met Samuel, ons eigen 
sponsorkindje.  Het is een bijzonder moment om 
het jongetje dat we jarenlang kennen van de 
foto’s en de rapportjes, eindelijk in het echt te 
ontmoeten en vast te pakken.  Zijn levensverhaal 
wordt nu plots veel tastbaarder voor ons, zeker 
nadat we hem ook thuis konden bezoeken.  Een 
huis dat voor ons, Belgen, die naam niet waardig 
is, maar voor Samuel en zijn mama en broer een 
paradijs is in vergelijking met zijn vorige woonst. 
 

Na twee dagen van intense gesprekken en 
ontmoetingen vindt Seyum het de hoogste tijd 
om te ontspannen.  Hij neemt ons mee naar het 
‘Friendship Square’, een gloednieuw en prachtig 
park waar we een andere kant van Ethiopië leren 
kennen.  Een park dat baadt in luxe en waar menig 
Ethiopiër erg fier op is. 
 

Na het weekend starten we onze bezoeken aan de 
projecten van Finado.  Het wordt een 
indrukwekkende tocht, van de Emanuel School in 

Wonji Shoa over de Argaga School in Debre Sina 
tot het Nehemia Autism Centre en het weeshuis 
van Zewditu.  Elk bezoek brengt ons in contact 
met enthousiaste en vooral heel dankbare 
leerlingen en leerkrachten/begeleiders. 
 

 

Leerlingen in Wonji Shoa (Jan, november 2022) 
 

 

Nieuwste klassen in Wonji Shoa. (Jan, november 2022) 

Ongelooflijk ook hoe goed de kinderen, jong en 
oud, voor elkaar zorgen.  Solidariteit en 
behulpzaamheid zijn waarden die in Ethiopië 
hoog in het vaandel gedragen worden.  We 
kunnen er in het Westen veel van leren. 
 

 

Nehemia Autism Centre (Jan, november 2022) 



De bezoeken aan de projecten geeft ons een 
boost, een positieve vibe.  We voelen hoe de 
kinderen en volwassenen er onder meer dankzij  
Finado vooruitgang maken.  Kinderen krijgen 
goed onderwijs in degelijke gebouwen en er 
wordt goed voor hen gezorgd. 
 

 

Kinderen bij Zewditu Meshesha (Jan, november 2022) 
 

De huisbezoeken die de dag nadien op de 
planning staan, zetten ons echter opnieuw met 
beide voeten in de harde realiteit van een groot 
deel van de bevolking.  De krotten die we 
bezoeken zijn mensonwaardig.  Het is niet te 
geloven dat men in deze eeuw nog in zulke 
omstandigheden moet leven.  De sloppenwijken 
zijn een aanfluiting van de mensenrechten.  Het is 
even slikken.  Dit komt hard binnen.  Zelfs Seyum 
en Lidya bekennen dat ook zij er steeds opnieuw 
van onder de indruk zijn.  Er is nog veel werk om 
een betere wereld voor iedereen te creëren. 

 

Na een intense week hebben we nog één dag om 
op adem te komen.  Seyum en Lidya zorgen nog 
voor een rustige en lekkere afsluiter alvorens 
terug naar de luchthaven te vertrekken.  
Bovendien trakteren ze elk van ons op een fijne 
attentie.  Het voetbalshirtje van Ethiopië wordt 
hier nog steeds wekelijks gedragen. De 
gastvrijheid en warmte die we tot op het einde 
kregen, is onvergetelijk. 
 

De volgende dag zitten we weer in België.  Straf 
toch hoe één nacht(vlucht) twee totaal 
verschillende werelden van elkaar scheidt.  Maar 
ook al zijn we terug in eigen land en zitten we 
alweer in de mallemolen van het dagelijkse 
(school-)leven, we zullen de week in Ethiopië 
nooit vergeten.  Het is een ervaring geweest die 
ons hele leven een plaatsje in ons hart zal 
innemen.  We zijn dankbaar dat we dit mochten 
meemaken.  

 
 

 

 

MIJN ERVARING : ADDIS 2022 
Sander Van Corenbergh 
 

 

Ook Jans’ kleinzoon laten we aan het woord over zijn 
‘zotste’ ervaring. 
 

Dag 1: Terug thuis van school, op dit moment 
moet alles snel gaan zodat we genoeg tijd hebben 
in de luchthaven. Aangekomen in Zaventem 
maken we alles in orde zodat we naar de gates 
kunnen gaan. Alles liep zeer vlot: geen lange rijen, 
geen gedoe met de bagage, geen boze douanes 
en geen vertraging.  
 

Dag 2: Eenmaal aangekomen in de luchthaven van 
Addis Ababa stonden Seyum en Lidya ons al op te 
wachten. Na een beetje rijden kwamen we aan in 
het Ras Amba hotel. Na het uitpakken stonden de 
kinderen en hun moeders ons al op te wachten op 
het terras van het hotel waar we trouwens een 
prachtig uitzicht hadden op de hoofdstad. We 
waren nog moe van de vlucht, maar we riepen 
iedereen tot bij ons. We namen foto’s, we gingen 
met hen in gesprek en ten slotte gaven we hun 
geld voor het transport en een chocolaatje. Veel 
kon ik tijdens die dag niet doen dus probeerde ik 
de kinderen een beetje blij te maken, maar als je 
geen gemeenschappelijke taal spreekt is dat niet 
vanzelfsprekend. In de pauze van de gesprekken 
kregen de gezinnetjes iets te eten. Na alle 
gesprekken gingen we iets eten en rusten. 
 

 

Sander en één van de kindjes (Jan, november 2022) 
 

Dag 3: Ik had goed geslapen maar de rest helaas 
niet. We gingen terug naar de gesprekken maar 
dit keer zonder Seyum. Die moest als ‘oudere’ 
naar een plechtigheid om mee zijn goedkeuring te 
geven aan de verloofde van Lydia. De gesprekken 
liepen vlot zoals de dag ervoor. Na de gesprekken 
gingen we naar een park in Addis. Toen we 



binnenwandelden zagen we direct een groot 
verschil met de stad en het park: het park was 
mooi verzorgd en leek op eentje zoals je bij ons 
zou vinden. Het park biedt veel 
werkgelegenheden: restaurants, security, 
kassiers…  

 
 

Dag 4: Een uitstap naar een school buiten de 
hoofdstad. (Emanuel School Wonji Shoa) Het was 
een hele leuke ervaring. De kinderen waren blij 
om ons te zien. En het belangrijkste was dat alle 
gebouwen af waren, en dat er warme maaltijden 
werden opgediend voor de leerlingen. Erna 
gingen we naar de oudere leeftijden. Daar waren 
we ook tevreden. In de middag mochten we eten 
bij de directeur en ja hoor! De specialiteit van de 
Ethiopische keuken stond op het menu: injera. Dit 
was mijn eerste kennismaking met de Ethiopische 
keuken. 
 

 

Sander en kinderen in Wonji Shoa (Jan november 2022) 
 

Op onze terugweg gingen we langs in het huis van 
Samuel, ons sponsorkind. Zijn moeder was 
hoogzwanger van een zusje. Toen we aankwamen 
zag ik  iets schokkend, iets dat ik nooit zal 
vergeten. Een huisje voor 5 personen ter grootte 
van mijn kamer. En dan zeiden Seyum, Lydia en 
opa dat ze erop vooruit waren gegaan. De jongens 
waren wel nog niet thuis van school. 
 

Dag 5: Er stond een lange rit voor de boeg naar 
een schooltje in de Hooglanden van Ethiopië. Een 
hele mooie rit mag je wel zeggen. Op een uurtje 
van onze bestemming kwamen we de gelada apen 
tegen. Eenmaal aangekomen (met 2 andere 
Vlaamse studentes) kwamen we aan in Debre 
Sina. (Asfachew en Argaga)  De finishing touch 
diende hier nog te gebeuren De kinderen waren 
ook veel afstandelijker in tegenstelling tot de 
andere school. Op de terugweg maakten we een 

stop bij een panorama punt waar we prachtige 
foto’s konden maken. We kwamen terug na een 
bloedstollende weg. Weinig straatverlichting en 
geen fluohesjes was wel gevaarlijk. 
 

Dag 6: We gingen naar het autisme centrum in de 
stad, waar ook twee Vlaamse studenten stage 
lopen (Finado legde de contacten tussen de 
school in Gent en het Nehemia Autism Centre) . 
Het was mooi afgewerkt en de medewerkers 
waren blij dat we er waren. 
 

 

Lidiya en de twee Vlaamse studentes (Lidiya november 2022) 

Na het een etentje bij Misrak thuis (injera! en 
koffieceremonie!)gingen we naar het weeshuis 
van Mevrouw Zewditu. We werden vriendelijk 
ontvangen door de medewerkers en zij namen 
ons ook naar de living, waar we de stichtster 
vrouw van het weeshuis hebben ontmoet. Nadat 
de groepsfoto’s genomen waren, nam een 
medewerker, die zelf ook in het weeshuis is 
opgegroeid, ons op een rondleiding. Hij was trots 
en fier op het weeshuis. Hij vertelde ons dat hun 
vroegere onderkomen 3 jaar geleden was 
afgebrand tijdens de nacht en dat een heldhaftig 
kindje een slapend kind had gered. Er vielen geen 
gewonden noch doden. Een geluk bij een 
ongeluk… want de brand kreeg veel aandacht van 
o.a. de vrouw van de eerste minister. Zij zorgde er 
mee voor dat er een nieuw modern onderkomen 
gebouwd werd. 
 
 

 

Riet in één van de slaapkamers (Jan november 2022) 



Dag 7: Tijdens de huisbezoeken zagen we de 
ergste, onvoorstelbaarste dingen. Dat mensen op 
deze manier in de 21e eeuw moeten leven is 
abnormaal. Iedereen was er een beetje van 
verschoten, zelfs Lydia en Seyum zijn nog elke 
keer onder de indruk. Na de huisbezoeken gingen 
we naar een park met het oude paleis van de 
koningen en een dierentuin.  
 

 
 

(Jan met één van de petekinderen aan Ras Amba, november 2022) 
 

Dag 8:  Seyum nodigde ons uit om bij zijn thuis te 
komen eten voor dat we terug naar Zaventem 

vertrokken. We aten er Injera (surprise! 😉). Laat 
in de avond vertrokken we naar de luchthaven en 
namen we afscheid van Lydia en Seyum, maar 
natuurlijk ook van Ethiopië.  
 

Dag 9: De vlucht was goed verlopen en we waren 
goed geland in het koude België. Oma Rikki had 
voor een ontbijt gezorgd. Het voelde raar om 
terug in België te zijn, zeker om terug in mijn 
school te zijn, want wat ik in Ethiopië heb gezien 
zal ik voor altijd koesteren en vaak terug aan 
denken. Het was de zotste ervaring ooit. 
 

  

GREAT ETHIOPIAN RUN 2022 
 

 
 

 

Aan de start (Misrak, november 2022) 
 

De Great Ethiopian Run in november kon dit jaar 
weer op ‘volle kracht’. Niet iedereen was klaar 
voor de groepsfoto bij de start…. Maar bij het 
feestmaal achteraf was iedereen paraat. 
 

 

Feestmaal, (Lidiya november 2022)  
 

  

YENETABET REGELMATIG OP 
BEZOEK BIJ ZEWDITU EN NEHEMIA 
 

 

 
 

Het ‘Yenetabet’ project zal gedurende heel 2023 
door Finado ondersteund worden. 
 

 

COLLECTIEF DECORM SPEELDE 
ERNST T.V.V. NEHEMIA AUTISM. C. 
 

 

Zes voorstellingen in de Oude Schrijnwerkerij 
zorgden voor een recordopbrengst, die verdeeld 
werd onder een project in Nepal, Congo en het 
Nehemia Autism Centre in Addis. Proficiat 
Collectief Decorum! 
 

 
 

  

Beste wensen voor een voorspoedig, 
gezond en vredevol 2023 ! 
 

 


