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SEYOUM OP ETHIOPISCH
KERSTFEEST
We hadden er samen al zo lang
naar uitgekeken. Dit jaar konden
we de vele meters, de peters, de
kleinere en de grote sponsors die
aanwezig
waren
op
het
Ethiopische kerstfeest verrassen
met de aanwezigheid van Seyoum
onze plaatselijke medewerker in
Ethiopië. Sinds 2006 trekt hij in
Ethiopië de peterschappen en
projecten die vanuit België
(mede) gefinancierd worden.

Het was ook een unieke
gelegenheid om de volledige
werkgroep van Finado Ethiopië
en onze Ethiopische landverantwoordelijke samen rond de
tafel te brengen. Tijdens zijn
verblijf maakt hij ook een ronde
langs
de
thuis
van
de
verschillende teamleden van de
werkgroep om met hen informele
(en minder informele) babbels te
hebben over de peterschappen, de
projecten,
de
boekhouding,
toekomstvisies, enz. … Hij ging
ook op bezoek bij enkele meters
en peters bij wie hij thuis werd
uitgenodigd.

Natuurlijk werd het aangename
aan het nuttige gekoppeld en
werden er door de leden van de
werkgroep uitstappen gepland.

KERSTFEEST MET
VEEL SFEER
Alle bekende ingrediënten waren
weer aanwezig: injera met wett of
vegetarisch, vol au vent, St.Georges
pils
en
Amber,
springkastelen, een Ethiopische
koffieceremonie, de winkeltjes,
de pannenkoeken, het schminken,
de tombola… Maar dit jaar ook:
Ethiopische wijn (Rift Valley
Merlot in de zaal, Cabarnet
Sauvignon of Syrah voor thuis…)
en een hip-hop workshop.

Ook dit jaar werd de koffieceremonie aangeboden
door de Ethiopische Ambassade in Brussel

Heel stil werd het toen Seyoum
kort de zaal toesprak en iedereen
bedankte voor de zeer hartelijke
ontvangst.

Toen de kinderen op het podium
geroepen werden leek het wel of
het allemaal celebraties waren
die er op het podium stonden…
De vele fototoestellen bleven
maar flitsen…
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Het kerstfeest kan natuurlijk
enkel slagen dankzij de inzet van
tientallen vrijwilligers: achter de
toog, aan de schminktafels, aan
de pannenkoeken, in de keuken,
bij het opscheppen, de afwas, het
klaarzetten en afbreken van de
zaal enz. Finado kon ook dit jaar
rekenen op de logistieke steun
van de Gemeente Berlare, de
kerels en aspi’s van Chirojongens
St.-Jan Berchmans, het gebruik
van stoelen van de basisschool
St.-Jozef uit Overmere, enz….
Dank aan iedereen die dit feest tot
een succes maakte.

WERKGROEP ETHIOPIË
Greta Van Boven, Bestuurder
Filip De Sutter, Bestuurder
Vermeire Katleen, Bestuurder
Patrick Beelaert, Lid alg. vergadering
Martine Van Boven, Steven Schepens
Hilde Van Damme, Jan Imbrechts,
Rikkie Bruyninckx

brengt hen naar de buitenwijken
van de stad, weg van hun
vertrouwde sociale omgeving, de
plaats waar ze werkten en waar
hun kinderen naar school gingen.
Ze moeten grotere verplaatsingen
maken of op zoek gaan naar
nieuw werk, een andere school
voor de kinderen…
Ten tweede worden de armste
mensen veel meer dan de
middenklasse of de rijkere klasse
geconfronteerd met de enorme
prijsstijgingen. Het basisvoedsel,
en daarmee bedoel ik het gewone
dagdagelijkse voedsel, wordt
voor hen duur. In Addis werd op
een ogenblik tot 35 Birr gevraagd
voor 1 kg Shiro. Maar ook de
prijzen van teff, linzen, berbere…
zijn opnieuw gestegen.

V.Z.W. Finado is erkend als instelling voor
hulpverlening aan ontwikkelingslanden
zoals bedoeld in art. 104, 4° van het wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992.
Finado is een vereniging zonder
winstoogmerk opgericht op 21 december
1998 met als doel het realiseren van
peterschappen in Ethiopië, Haïti en Vietnam.
Op 11 mei 2004 werd een gecoördineerde
tekst van gewijzigde statuten neergelegd bij
de Griffie van de Rechtbank te Mechelen.
Het doel werd verder omschreven als de
ondersteuning van structurele
projectwerking voor opvang en opleiding
van kinderen en jongeren in de
bovenvermelde landen.
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HOE ZIET DE
TOEKOMST ER UIT ?
Een interview met
SEYOUM MAMO
Seyoum en Filip gingen rond de
tafel zitten voor een gesprek over
de uitdagingen van de nabije
toekomst… in Ethiopië… en
binnen Finado.
Filip: Ethiopië zien we de laatste
jaren ontwikkelen op een
ongezien tempo. Dat moet toch
ook wel een aantal uitdagingen
met zich mee brengen.
Seyoum:
De
belangrijkste
uitdaging voor Ethiopië is om
ook de armen in dit verhaal mee
te nemen. Ze worden in de eerste
plaats geconfronteerd met een
immens woningprobleem. Voor
hen is het enkel mogelijk om een
goedkope woning te huren. Dus
moeten ze verder buiten het
centrum van de stad op zoek naar
een betaalbaar huisje… en het

En ten derde wordt het voor
armen ook veel moeilijker om
medische zorg te krijgen wanneer
ze ziek zijn. De ziekenhuizen en
de gezondheidscentra van de
overheid zijn goedkoop maar
overbevraagd. Er zijn te veel
mensen die er heen willen.
Private medische zorg of
ziekenhuizen zijn immers zeer
duur.
Filip: Men kan er toch niet
onderuit dat Addis een ‘boom’
kent: de infrastructuur wordt
aangepakt, er zijn de tunnels, er
worden bruggen gebouwd en er
zijn moderne tramverbindingen.
Economisch lijkt het goed te gaan
en toch geniet niet iedereen mee
van die groei ?
Seyoum: Die economische boom
is inderdaad o.k. Addis is echt
helemaal veranderd en zal ook de

volgende jaren nog zeer grote
veranderingen doormaken.

Ik zie nu grote groepen jonge
mensen afstuderen zonder dat ze
een job vinden. Zelfs wanneer ze
een opleiding voor ingenieur
volgden is het niet makkelijk om
een job te vinden die aansluit bij
hun diploma. Dat maakt het voor
zo veel jonge mensen moeilijk.
Het is een uitdaging waar de
overheid zich van bewust is en
waar nog veel werk aan is. Het is
vooral belangrijk omdat het een
grote impact heeft op die jonge
generatie… Het brengt wel een
gevoel van onrust teweeg.
Filip: Recent was er nogal wat te
doen over de plannen van om de
stad uit te breiden.
Seyoum:
Het
was
het
gespreksonderwerp ook in Addis
Abeba. De druk op de stad die zo
dicht bevolkt is, is zeer groot…
en de stad moet dan ook groeien
naar buiten uit… maar het is een
conflict met de Oromo regio
rondom Addis en meer nog met
de Oromo bevolking. Ook de
federale
overheid
is
hier
betrokken partij. Toch heb ik niet
het gevoel dat er een diep etnisch
conflict sluimert.. het is vooral
een kwestie van aanspraak op het
land.
Filip: Sinds 2014 is er ook veel
veranderd in de werkwijze van
Finado in Ethiopië. De registratie
als Foreign Charity en de
licenties die we kregen vergden
toch wel groten aanpassingen.

Seyoum: Ja, en in dat geval
rekenen we toch wel op meer
inspanningen van Belgische kant.
De peterschappen die ons nu door
de sociale diensten van de
Woreda’s Yeka en Arada worden
voorgesteld hebben dringend
onze hulp nodig. We moeten hen
onmiddellijk in ons programma
kunnen opnemen. Het is nodig
om het peterschap op te starten
nog voor jullie in België meters
en peters voor deze kinderen
vinden. We hebben nu niet alleen
af te rekenen met behoeftige
gezinnen die dringend wachten
op hulp maar ook op een
ongeduldige administratie.

Filip: Maar er zijn ook
peterschappen waar het niet goed
mee gaat of kinderen die meer
aandacht nodig hebben. Hebben
jullie daar ook tijd voor?
Seyoum: Ja… zoals het nu met
Betty (fictief) gaat. Ze is 16. We
hebben al zo veel gesprekken
gehad met haar. We kunnen het
misschien niet volhouden om
haar te blijven opvolgen. Toch
besloten we om haar nog een
extra semester te ondersteunen.
Ze deed reeds twee maal het
negende jaar over. Ze maakte
slechte vrienden, begon te roken
(roken wordt zeer negatief
beoordeeld in Ethiopië) en te
drinken,
verwaarloosde
de
school…
Filip: Ik herinner me dat we in
Addis waren toen haar moeder
stierf.

Filip: We genieten de laatste
jaren van het feit dat zo veel
jongens en meisjes naar de
universiteit gaan zoals Muse,
Adane, Mekdelawit, Daniel,
Meron, Eden, Hermela, Elias,
Samuel….
Seyoum: Ja, en we hebben nu
ook een grote groep in de
voorbereidende jaren: de 11de en
de 12de graad.

Adane en Greta, Great Run 2015

Seyoum: Greta is toen mee
geweest om een oplossing te
vinden zodat iemand voor het
alleenstaande meisje kon zorgen.
We vonden toen een vriendin van
de moeder. Die vrouw doet echt
ontzettend haar best maar loopt
ook met haar kop tegen de muur.
We geven het nog niet op.
Er zijn ook problemen die we pas
na een tijd op het spoor komen.
Er zijn jongens en meisjes die
stoppen met school zonder het
ons te zeggen zoals Seble (valse
naam) en Rediet (valse naam).
Toen er problemen waren aan de
universiteit van Mekele (de
uitslagen van de examens waren
gestolen) werden alle leerlingen
van die richting geschorst en naar
huis gestuurd. Dat was in hun
eerste jaar. Daarna wilde Seble
niet meer terug naar Mekele.
Rediet kreeg na haar nationaal
examen Arba Minch toegewezen
om te gaan studeren. Ze kon het
niet aan om zo ver weg van huis
te zijn.
Een ander meisje werd verliefd.
Ze had goede cijfers om verder te

studeren…. Daarna kreeg ze het
ongeluk om op de koop toe ziek
te worden. Dat konden we
oplossen door voor haar de
geneesmiddelen te kopen. We
motiveerden haar om toch nog
verder te studeren. Ze zit nu in
een College in Addis… maar ze
heeft het heel moeilijk.
Filip: In november 2006 begon je
te werken voor Finado. Het viel
samen met ons eerste duurzame
project: de bouw van een
kleuterschool in Welkite.
Seyoum: Duurzame projecten
staan sinds enkele jaren voorop in
de werking van Finado Ethiopië.
Dat wil niet zeggen dat onze
aandacht voor de peterschappen
zou verslappen. Intussen hebben
we heel wat ervaring opgedaan in
het bouwen van klaslokalen, het
brengen van veilig drinkwater en
sanitair in scholen. Sinds de
registratie hebben we ook geleerd
om samen te werken met de
administratie. Dat is heel veel
vergaderen. Maar als je het
resultaat ziet van de goede
samenwerking tussen Finado, de
Woreda
en
het
lokale
watercomité in Debre Sina… dan
durf ik zeggen dat we op de
goede weg zijn.

Ato Shiffereaw (rechts op de
foto) bracht ons in contact met
een zeer dynamische groep
boeren die vastberaden waren om
drinkbaar water te brengen in hun
dorp. Dat is nu een feit. Eerst was
er sprake van slechts een 3-tal
aftappunten… in november van
9. Het zijn er maar liefst 13

geworden met een grote buffer
voor droge periodes.

hebben met mij ook uitstapjes
gemaakt… zelfs naar Duitsland
en Parijs. Ik had nooit gedacht dat
ik ooit de Eifeltoren zou zien.

Graafwerken door de boeren

Filip: Welke projecten staan er
nog op stapel ?
Seyoum: Ik heb je foto’s getoond
van een overheidsschool in
Oromiya. De gebouwen zijn
amper die naam waardig. De
gebouwen zijn in leem en er zijn
veel te weinig klassen. In de
nieuwe klassen in Inchini zijn
nog stoelen en banken nodig. We
zijn ook in onderhandeling met
een Woreda in Addis voor de
renovatie van klassen.
Filip: Er heerst momenteel een
grote droogte in Ethiopië.
Miljoenen mensen zouden met de
hongerdood bedreigd zijn.

Martine en Patrick hebben me
ook mijn eerste uitstap naar de
sneeuw (Botrange) bezorgd. Ook
iets onvergetelijk.

Seyoum: Met Finado dragen we
ons steentje bij. Overal waar we
de laatste jaren scholen bouwden
hebben we ook voor veilig
drinkwater gezorgd. Dat doen we
nu voor duizenden mensen in
Debre Sina. We zorgen ook dat
het water gebufferd wordt. Overal
komt een tanker voor de
aftappunten zodat er ook bij
schaarste water is.

Ik geniet ook nog altijd van de
ontmoeting met de koningin in
november. Het was echt uniek.
We waren ook met Finado
uitgenodigd. Het was echt heel
jammer dat jullie er ook niet bij
konden zijn.

Filip: Je bezoek aan België loopt
bijna ten einde… Je hebt al heel
lang een band met België want je
werkte reeds voor verschillende
Belgische ambassadeurs en al
tien jaar voor Finado. Het is ook
niet de eerst keer dat je in België
bent.
Seyoum: Het was super om ook
op het kerstfeest te zijn, zoveel
mensen te kunnen ontmoeten –
ook gewoon bij hen thuis. De
leden van de werkgroep Ethiopië

Filip: Denk dat ik in naam van de
hele werkgroep Ethiopië mag
zeggen dat het voor ons een eer
was om je op bezoek te hebben.
We hebben heel veel kunnen
bespreken…

Seyoum: Ik wil toch iedereen
bedanken
voor
de
super
ontvangst. Dat ik naar de school
in Erps Kwerps kon die verleden
jaar zo veel steunde, naar de
overhandiging van de cheque van
het personeelsfeest van het HG in
Evere, mee kon helpen op enkele
activiteiten…
en uiteindelijk
aanwezig kon zijn op het
Ethiopische Kerstfeest waarover
jullie toch zo veel vertelden.

Mee aan de slag in Vooruit

deelnam aan de Great Ethiopian
Run in het kader van run4water.

Diezelfde week bezochten Jan en
Seyoum ook de Mater Dei school
in Erps Kwerps, waar verteld
werd wat er met de opbrengst van
de actie in 2015 gebeurde.

Met hun sponsortocht voor
schoolbankjes voor Enchene op
donderdag 17 december haalden
de leerlingen van Basisschool De
Vlinderboom Avermaat in Zele
het mooie bedrag binnen van 985
euro op. Niet slecht hé. Goed
voor bijna 40 bankjes. Hierboven
een foto met een deel van de
leerlingen.

Reeds voor de derde keer trok een
ploeg Finado-vrijwilligers naar
Vooruit in Gent om er de handen
uit de mouwen te steken op het
jaarlijkse nieuwjaarsfeest van
Bond Moyson Oost-Vlaanderen.

ACTIVITEITEN BELGIË
In het Sociaal huis te Lokeren
werd door Greta een voorstelling
gedaan over Finado. Annick
vertelde over de reiservaringen
van de groep die in november

Gedurende twee jaar zal Finado
Ethiopië begunstigde zijn van de
opbrengst van het personeelsfeest
van Kwartier Elisabeth in Evere.
Seyoum,
Jan
en
Katleen
ontvingen op 28 januari de
cheque uit de handen van de
organisatoren.

Op 19 februari vond in CC
Stroming te Berlare een eerste
wereldcafé plaats. Greta en Filip
vertelden er breeduit over de
peterschappen en projecten van
V.Z.W. Finado in Ethiopië.
Daarbij vooral veel aandacht voor
het waterproject in Debre Sina.

HULPGOEDEREN
ETHIOPIË
In november kon een record
hoeveelheid hulpgoederen mee
naar Ethiopië: laptops, nieuwe
kleertjes…. Seyoum, Yoseph en
Misrak hadden de handen vol om
dat allemaal rustig uit te
sorteren… in de loop van januari
konden de meeste zaken verdeeld
worden. Een grote hoeveelheid
kledingstukken gingen naar het
tehuis van Zewditu in Addis en
Tesfa Abaw in Mehure. De
laptops werden in Ethiopië
voorzien van software en aan
enkele geselecteerde studenten
bezorgd.

Tsegaab Getachew Adane
cell: +251911432407
+251912077746
www.sunny.land.ethiopia.tours
sletabita@gmail.com
info@sunnylandethiopiatours.com

WATERPROJECT DEBRE
SINA
Op 30 januari trok Yoseph
richting Debre Sina om met eigen
ogen de resultaten van het
waterproject ze zien. Er kwamen
maar liefst 13 aftappunten op de
Amba.

Iedereen is fier op het resultaat

LOPENDE PROJECTEN
2016

Opwarmen met een tas koffie…

Vooral voor de meisjes maken de nieuwe
tapplaatsen een groot verschil

Er werd besloten om de installatie
maar onmiddellijk in gebruik te
nemen… honderden gezinnen
hebben nu drinkbaar water binnen
handbereik. Tijdens het bezoek
van Yoseph regende het hard…
een beetje ongewoon voor de
periode van het jaar.

Het
waterproject
is
een
partnerschap waarin de drie
partners, Finado, het watercomité
van de boeren en de woreda
gelijkmatig bijdragen. In België
kwam het geld vooral via
Run4water en de Provincie OostVlaanderen.

De art-school in Mehure. Een
eerste bedrag voor de bouw van
de klas voor kunstonderwijs werd
reeds overgemaakt in december.
In het voorjaar 2016 zou de bouw
van de klas afgerond worden

De officiële opening van het
project wordt pas voorzien in
maart. Dan zullen Seyoum,
Yoseph, Misrak, Jan, Rikkie en
Katleen de honneurs voor Finado
waarnemen.

Rond de tapplaatsen staat een beschutting

Wonji Shoa lagere school. In
2015 werd begonnen met de
inrichting van de bibliotheek en
het labo. In 2016 wordt de bouw
van een nieuwe klas voorzien
voor de 10de graad. Daarmee
zullen de leerlingen naast lager
onderwijs (1-8) ook secundair
onderwijs kunnen volgen (9-10)
in de Emanuel school.

De Maru Choboteschool en de
lagere school van Enchene bij
Debre Sina hebben allebei
dringend nood aan (extra)
schoolbanken. Daarvoor werden
reeds
de
eerste
bedragen
overgemaakt.

We are specialized in:

Tailored made tours for
individuals, families and
groups.

Historical and cultural tours

Trekking tours

Adventure tours to the
Danakil depression
And all kinds of Bike Tours:

Mountain Bike

Road Bike

Single Tracks

Leerlingen in Enchene

Ginchi, herbouwen sanitair en
onderhoudswerken. Er zijn een
aantal
dringende onderhoudswerken
nodig aan de klasgebouwen die een vijftal jaar

geleden werden gebouwd in de
Gura Awashschool in Ginchi.
Ook één van de sanitaire blokken
werd ernstig beschadigd door
noodweer.

Goede Vrijdag voor de renovatie
van de klaslokalen in Enchene
VASTENVOETTOCHT PIUS
X-BASIS VOOR ETHIOPIE
De Pius X-Basisschool uit Zele
stapt zijn vastenvoettocht ten
voordele van Ethiopië. Hilde en
Steven gingen langs op 25
februari om de leerlingen meer te
vertellen over de projecten.

Leerlingen in Ginchi

Een voorstel voor de renovatie
van een school in Addis en een
andere in de directe omgeving
liggen op tafel. Ook wordt door
de medewerkers een waterproject
in overweging genomen.

Het wordt de 8ste editie run4water
waarbij we ook dit jaar meer dan
100 kinderen de kans zullen
geven om deel te nemen aan dit
grootse zowel
sociale als
sportieve evenement.
ETHIOPISCH KERSTFEEST
Ook voor de 15de editie van het
Ethiopisch Kerstfeest (Timkatfeest) is reeds een datum geprikt:
14 januari 2017. Het is een
jubileumeditie… dus steken we
nu al de koppen bijeen

AGENDA
2016 - 2017
WIE IS WIE
FINADO ETHIOPIË

WERKBEZOEK MAART
Begin maart reizen Jan, Rikkie en
Katleen naar Addis voor een kort
werkbezoek van 6 dagen. Op het
programma staan onder andere
een bezoek aan het waterproject
in Debre Sina, de Maru
Choboteschool in Inchini, de
Bewa school in Fiche, de artschool in Mehure. Indien
mogelijk worden al deze nieuwe
projecten geëvalueerd op hun
haalbaarheid. Jan en Rikkie
zullen tijdens hun korte bezoek
ook meer info verzamelen over
de peterschappen. Katleen zit dan
rond de tafel met Yoseph om de
boekhouding door te nemen.
DE KOUTER-BASIS STAPT
VOOR DE SCHOOL VAN
ENCHENE BIJ DEBRE SINA
Georges Van Damme – zelf oudleraar van deze school uit Zele –
stelde aan de leerlingen van de
lagere school de projecten van
Finado in Enchene (Debre Sina)
voor. De leerlingen stappen op

4 DE FINADO QUIZ
Noteer alvast 16 september 2016.
Dan organiseren Finado Ethiopië
samen met Chirojongens St.-Jan
Berchmans Berlare hun vierde
Algemene kennisquiz in CC
Stroming te Berlare.

Het is voor iedereen leuk om een
gezicht te kunnen plakken op
diegene die je de feedback stuurt,
van wie je mailtjes krijgt of met
wie je spreekt aan de telefoon.
Daarom halen we er een recente
groepsfoto bij:

COLLECTIEF
DECORUM
SPEELT GETTO
Dit jaar verhuist Collectief
Decorum naar de grote zaal van
CC Stroming met het stuk Getto.
Op 21 en 22 oktober 2016. De
opbrengst gaat naar de projecten
van Finado in Ethiopië
RUN4WATER 2016
We lopen dit jaar met minstens 7
gesponsorde Vlamingen voor het
goede doel. Een vader nodigde
zijn drie schoonzoons uit om
Ethiopië te bezoeken en er een
deelname aan de run aan te
koppelen…

Zittend van links naar rechts :
Martine
Van
Boven,
opvolging
peterschappen
Greta
Van
Boven,
voorzitster
werkgroep, bestuurder V.Z.W. Finado.
Seyoum Mamo, land-verantwoordelijke
Ethiopië.
Katleen
Vermeire,
financieel
management, bestuurder V.Z.W. Finado.

Hilde Van Damme, P.R.
Staand van Links naar rechts :
Patrick
Beelaert,
Opvolging
peterschappen, lid AV V.Z.W. Finado
Jan Imbrechts, Opvolging peterschappen
Steven Schepens, P.R.
Filip De Sutter, Secretaris Werkgroep
Ethiopië, bestuurder V.Z.W. Finado.
Finado kan naast deze groep rekenen op
een schare van vrijwilligers bij de
verschillende activiteiten.

(nog)
geen
‘spectaculaire’
beelden de wereld rond sturen
blijft het moeilijk om de nodige
financiën bijeen te krijgen.
Nederlandse en ook Belgische
experten geven aan dat vooral het
voorjaar van 2016 kritiek wordt.
De voorraden van de boeren
geraken dan uitgeput…
Ook al wordt de droogte tot één
van de ergste uit de recente
geschiedenis gerekend toch lijkt
een scenario zoals in 1984
afwendbaar.
Er zijn veel
inspanningen gebeurd om de
gevolgen van droogteperiodes
(die zich vrijwel in elk decennia
aankondigen) op te vangen. In
Tigray zijn enorme inspanningen
geleverd om de levensstandaard
te verhogen en voedsel- en
zadenbuffers te voorzien.

Na de hongersnood van 1984 –
1985 werden ‘honger’ en
‘Ethiopië’
synoniemen. Peter
Gill (auteur van Famine &
Foreigners, Ethiopia since Live
Aid) stelde het zelf zo: “.. the

DROOGTE EN
ONRUST IN ETHIOPIË
face of hunger was Ethiopian”.
Het beeld dat bij het grote publiek
ontstond is dat van een land waar
steeds droogte en honger heerst.
Het is zeer betekenisvol dat de
Ethiopische regering erkent dat er
problemen
zijn
met
de
voedselbevoorrading en dat een
hongersnood dreigt.
Dat is vooral belangrijk omdat
Ethiopië al langer van het imago
als ‘hongerland’ af wil. Het wil
vooral zijn rol als groeiland in de
verf zetten.
Omdat de mogelijke ramp zich
langzaam opbouwt en de media

De
uitdagingen
voor
de
Ethiopische overheid zijn groot.
Elk jaar zijn er meer monden te
voeden. De droogteperiodes zijn
een
regelmatig
terugkerend
probleem. Volgens een Gentse
hoogleraar is er geen bewijs dat
de droogteperiodes elkaar sneller
zouden opvolgen dan in het
verleden. De huidige droogte
wordt
door
wetenschappers
gekoppeld aan het El Niño-effect.
Ook de droogte van 1984 zou met
dit effect in verband gebracht
worden.
Ethiopië heeft de laatste maanden
ook met andere problemen af te
rekenen. De geplande stadsuitbreiding van Addis Abeba
leidde tot onlusten in Oromiya.
Op verschillende plaatsen waren
er onrusten aan universiteiten.
O.a. in Harar vielen daarbij
doden. Rond de jaarwisseling
werden er enkele Nederlandse
bedrijven
aangevallen
en
beschadigd. Er werd ook in
sommige bedrijven opgeroepen
tot staking. De federale politie
werd in verschillende steden

opgetrommeld om er de rust te
verzekeren.
Eind februari werd het op meer
dan 170 plaatsen in Oromiya
onrustig. De ambassades riepen
buitenlandse bezoekers op om
plaatsen in het oosten maar ook
een aantal steden in Oromiya
(waaronder Woliso, Ambo..) te
vermijden. Finado bekijkt wat de
mogelijke gevolgen zijn voor de
samenwerking met scholen in o.a.
Ginchi, Fiche, Inchini, Wonji
Shoa… maar ook met Welkite en
Mehure (Gurage). Op het
toerisme dat zich toespitst op de
‘Historische route’ en Addis
Abeba zal de situatie in Ethiopië
ongetwijfeld weinig invloed
hebben. We rekenen op onze
Ethiopische medewerkers om ons
op de hoogte te houden.
Finado gaat als Foreign Charity
verder om jaarlijks minstens één
waterproject te realiseren. Voor
miljoenen mensen in Ethiopië is
drinkbaar water binnen een straal
van enkele honderden meters van
hun woning nog steeds een
wensdroom.
Voor honderden gezinnen konden
we dat dit jaar realiseren in
Enchene. In het verleden konden
we drinkbaar water brengen
binnen de schoolcompounds van
Welkite, Wonji Shoa, Ginchi,
Fiche, Inchini en in een
dorpsgemeenschap in Akaki.
Ook in 2016 stellen we de
realisatie van een waterproject
voor drinkbaar water in het
vooruitzicht.

