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ONDANKS OORLOG
TOEKOMST !

STREVEN NAAR EEN BETERE

Geen goed nieuws in de media. Ook geen duidelijkheid. Tigriyaanse rebellen rukken op, Ethiopische troepen
slaan aanval op Gondar terug. De gevolgen voor de burgers aan beide kanten van het front zijn
verschrikkelijk, gevaar voor hongersnood enz. Maar ook…mensen blijven werken aan een betere toekomst,
leren op eigen benen staan…

MAMA’S
BEGINNEN
EIGEN
ZAAK
ONDER
BEGELEIDING VAN FINADO EN ARAT KILO CHILD
CARE AND COMMUNITY DEVELOPMENT (AKCCCD)

Mama’s bij de start van hun nieuwe zaak !
Begin november begonnen vier vrouwen, mama’s van onze petekinderen een eigen zaak. Dit maakt hen zelfstandig
en geeft hen vertrouwen voor een betere toekomst, niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele gezin.

De vier dames werden vooraf geselecteerd door onze medewerkers waarna ze gescreend werden op hun motivatie
door AKCCCD. Ze kregen een opleiding waarbij ze basisinzichten in zake boekhouden e.d., konden leren.
Finado verschafte hen vervolgens een startkapitaal. Een deel van het geld keert terug naar AKCCCD waardoor andere
meisjes en vrouwen de kans krijgen om een opleiding te volgen.

In de eerste helft van 2022 hoopt Finado in samenwerking met Arat Kilo Child Care and Community Development
opnieuw tien vrouwen de kans te geven. Er werd een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

De dames volgen verschillende opleidingen in het kantoor
van AKCCCD in het centrum van Addis Abeba.

Na de aankoop van materiaal en de eerste goederen
gingen de dames enthousiast van start. Al na enkele
dagen kregen ze bezoek van onze Ethiopische
medewerkers Seyoum en Lediya.

We hoeven niet te vertellen hoe fier ze zijn!

FEEST BIJ ZEWDITU
MESHESHA
Mevr. Zewditu wordt 80!
Het tehuis van Mevrouw Zewditu stond op zijn kop.
Alle kinderen, ook zij die hier opgroeiden en nu
volwassen zijn, vrienden en sympathisanten hadden
zich verzameld om de verjaardag te vieren van ‘hun’
mevrouw Zewditu. Natuurlijk was ook het team van
Finado Ethiopia uitgenodigd. Al meer dan 20 jaar is
Finado een trouwe partner van het tehuis.
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Wat klein begon met de private opvang van enkele
verlaten kinderen, een lange zoektocht naar een
geschikte plaats… is uitgegroeid tot een gerespecteerd
en gerenommeerd tehuis. En dit alles door de
vastberadenheid van één vrouw. Het is dan ook niet te
verwonderen dat ze gevierd werd als een koningin.
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Mevrouw Zewditu omgeven door twee van haar pupillen.

OORLOGSGEWELD HOUDT
ETHIOPIE IN ZIJN GREEP
Belgische staatsburgers worden aangeraden naar
België terug te keren. Regelmatig krijgen we de vraag
of we meer weten over de toestand in Ethiopië. We
kunnen enkel antwoorden dat we zelf het nieuws
volgen… maar dat het heel verwarrend is en
waarschijnlijk sterk ingekleurd door de propaganda
van beide partijen.
Volgens onze medewerkers is de situatie in Addis
‘ok’… We hopen dat de oproep van de Veiligheidsraad
van de V.N. tot een echt staakt het vuren leidt.

Automatisch Wassalon Dima Berlare

Dank aan onze sponsors… Rotary Sint-Gillis-Waas,
Rotary Wetteren, Mondiale Raad – Gemeente
Berlare… Stichting De Vliethoek

Ethiopiërs hadden al te lijden onder een torenhoge
inflatie. Het oorlogsgeweld dreigt grote delen van het
land in een zoveelste hongersnood te storten.

Het land, dat jarenlang een sterke economische groei
kende, een toeristische schatkamer is, onder premier
Abiy op weg leek een voorbeelddemocratie te
worden, lijkt weg te zinken in chaos.

WE BLIJVEN DE KINDEREN IN
DE PETERSCHAPPEN
ONDERSTEUNEN EN BLIJVEN
INVESTEREN IN EEN BETERE
TOEKOMST VOOR ONZE
GEZINNEN
Finado begon zijn activiteiten in Ethiopie in het kielzog
van de Ethiopisch-Eritrese oorlog. Tijdens herhaalde
verkiezingen werd Addis opgeschrikt door geweld en
enkele jaren geleden leidde het grondconflict in de
rand van Addis tot het annuleren van reizen naar de
hoofdstad. Finado is ook in die moeilijke periode
blijven investeren in gezinnen, projecten, scholen, het
brengen van drinkbaar water… Ook nu blijven we de
kinderen in de peterschappen ondersteunen en
blijven we investeren in de toekomst voor onze
gezinnen.

VOORSTELLING FINADO
TEAM MISRAK EN LEDIYA
Misrak is nog steeds in rouw over het verlies van drie
familieleden, waaronder haar beide ouders, die
omkwamen door de overstromingen die Addis tijdens
het regenseizoen troffen. Naast finado investeert ze
haar tijd vooral in haar opgroeiende kinderen.

Begin november ging Misrak weer aan de slag voor de
uitbetalingen aan de peterschappen

Misrak werkte eerder als sociaal werkster bij Care for
the Poor.
We maakten kennis met Lediya toen ze als peuter in
peterschap werd genomen door Finado. Na het einde
van het peterschap zette ze zich als vrijwilliger in voor
Finado Ethiopia. Meer dan twee jaar is ze er nu ook als
volle kracht… en staat ze altijd ter beschikking van
team Ethiopië. Ze is bekwaamd in IT, beeldvorming,
communicatie… en heeft een vaste vriend.

Het is zeer moeilijk zoeken naar evenwichtige en
objectieve informatie over het conflict. In de Potcast
van De Standaard gaat men op zoek naar de mogelijke
oorzaken van het conflict. Op de facebook pagina van
Finado Ethiopië deelden we een heel evenwichtig
online opiniestuk van Melat Negussie.

VERSLAG VAN EEN NAJAAR
VOL ACTIVITEITEN

werking. De groep speelde het stuk Feeks eind oktober
in d’ Oude Schrijnwerkerij in Berlare.

In de vorige editie van de nieuwsbrief konden we
reeds nieuws brengen over de Finado Ethiopië quiz…
die na één jaar onderbreking voor de achtste keer
doorging.
Eind september trokken we met een grote groep naar
de Student Kick Off in Gent om er samen meer dan 60
shiften in te vullen achter de bar.

Maar liefst zes opvoeringen verzorgden deze acteurs ten voordele
van o.a. het Nehemia centrum voor kinderen met autisme.

Ook Philippe Robrecht zakte af naar d’ Oude
Schrijnwerkerij voor twee optredens op 5 en 6
november. De opbrengst gaat integraal naar de
verschillende projecten van Finado in Ethiopië,
waaronder het warme maaltijdenproject in Wonji
Shoa.
Het Sint Pietersplein overspoeld met studenten

Greta licht de projecten van Finado in Ethiopië toe.

Finado vrijwilligers aan de tap en aan de tussentoog konden het
bier niet snel genoeg besteld krijgen.

Het is intussen een traditie. De jaarlijkse
toneelopvoeringen van Collectief Decorum. Meer dan
tien jaar ging de opbrengst onder meer naar 25
kansarme leerlingen van de Ethiopian Andinetschool
in het hartje van Addis Abeba.
Nu werd gekozen om de opbrengst te schenken aan
het centrum voor kinderen met autisme Nehemia. Dit
project is afhankelijk van giften voor zijn dagelijkse

Tegen het eindejaar wordt ook een verkoop van
wenskaarten afgerond.

GRETA ONTVANGT
WOW- AWARD ZONTA
DENDERMONDE

BEDRIJVEN, AFHANKELIJK
VAN BUITENLANDSE
AANWEZIGHEID, KAMPEN
MET VERLIES KLANTEN
EN GROEIENDE
ONZEKERHEID
Kleine technologiebedrijven, toeleveranciers in de
bouw enz. kampen met verlies van klanten nu
Europese landen hun landgenoten terugroepen. Grote
bouwwerken – ook in Addis – vallen stil. Dat zorgt er
voor dat de ongerustheid over de toestand ook in
Addis toeneemt. Oppervlakkig is alles rustig.
Ook in Addis waar men overwegend regeringsgezind is
stelt men zich vragen over de berichtgeving en is men
ongerust over de nabije toekomst.

Giften ontvangen voor 31/12/2021 kunnen nog
mee in rekening gebracht worden voor de
fiscale attesten die uitgeschreven worden in
het voorjaar van 2022.
Giften op jaarbasis van € 40,00 komen hier voor
in aanmerking.

Greta en fiere kleinzoon Mathias samen met Piet Engelbeen, die
Greta voordroeg voor de WOW-Award.

Op 28 november werden drie laureaten door Zonta
Dendermonde voorgesteld in het Stadhuis van
Dendermonde. Alle drie hebben ze zich persoonlijk
ingezet om het lot van vrouwen/meisjes te
verbeteren.
Piet Engelbeen vertelde niet alleen over het werk van
Greta in Ethiopië, maar ook over haar inzet in België,
hoe ze jarenlang de Mondiale Raad in Berlare heeft
getrokken, zich inzet voor het lot van een
vluchtelingenfamilie… Net als haar kleinzoon zijn we
allemaal fier omdat ze, uit de drie schitterende
projecten die werden voorgesteld ,met haar zeer
persoonlijke betrokkenheid bij het lot van meisjes en
vrouwen in de projecten van Finado werd
genomineerd voor de Zonta Award 2021.
Omwille van de onzekere toestand werd besloten
om het geld voor de peterschappen voor januarifebruari 2022, Zewditu Meshesha en het Nehemia
Autism Centrum reeds midden november 2021 over
te maken naar het kantoor in Addis… zodat de
betalingen aan de kinderen en hun families
onverhinderd kunnen verder lopen.

DE GEZINNEN IN ETHIOPIË, HET TEHUIS VAN
MEVROUW ZEWDITU, HET CENTRUM VOOR
KINDEREN MET AUTISME IN ADDIS ABEBA, HET
WARME MAALTIJDEN PROJECT IN WONJI SHOA
KUNNEN UW STEUN MEER DAN OOIT
GEBRUIKEN !
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Nehemia Autism Centre

Net binnengekomen :

Wereldjongerendag 20 november 2021 Arada SubCity… Seyoum (rechts onderaan) is eregast. Finado verstrekt mee awards die verdienstelijke
jongeren in de kijker zetten.

Wereldjongerendag. Lediya ontvangt in naam van FInado erkentelijkheidsdiploma voor de inzet van Finado voor het verbeteren van de
levensomstandigheden van kinderen in Arada Subcity.

Ook in Ethiopië is men begonnen met de vaccinatie.

