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Uit verschillende bronnen bereiken ons onheilspellende berichten. Voor de
eerste keer in 25 jaar is in Ethiopië de noodtoestand uitgeroepen.
Verschillende bevolkingsgroepen staan lijnrecht tegenover elkaar. Het reisadvies voor de regio’s Amhara en Oromiya is negatief. Ook in Addis is het
onrustig. Regelmatig worden barricades opgeworpen waardoor het moeilijk
wordt om de hoofdstad te verlaten.
Meer dan ooit zal uw financiële en morele steun een hart onder de riem
zijn van de mensen die leven aan de rand van de maatschappij.
Vooral nu mogen we niet opgeven, niet denken dat onze steun geen zin
heeft. We willen onze mensen ter plaatse laten voelen dat de werking
van Finado in Ethiopië kan en moet doorgaan. We mislopen één van
onze grootste jaarlijkse fondsenwervingen nl. De Great Ethiopian
Run. Het zou fantastisch zijn mochten jullie een extraatje storten. Als
het nodig is kunnen we dan uit deze reserve de belangrijkste noden lenigen.
Rekeningnummer BE46 7775 9906 8036 met vermelding “gift”.

Wat de weerslag zal zijn van de gebeurtenissen die zich sinds het
begin van de zomer opstapelen is niet te voorspellen. Zullen internationale bedrijven zich terugtrekken uit Ethiopië
(verschillende Nederlandse bedrijven gingen reeds in de vlammen op)? Zal de rust terugkeren of zullen de dingen escaleren ?
Zal de economische leeuw van Afrika in een economische crisis
wegzinken? Wat met de mensenrechten tijdens de noodtoestand?
We maken ons met Finado ernstig zorgen over hoe het voor
de gewone Ethiopiërs verder moet… in het bijzonder de
meisjes en jongens in de peterschappen, hun families, de
scholen waarin we investeerden, onze medewerkers, de vrienden die we er maakten…
Voor het eerst in 8 jaar zal er geen werkbezoek gebracht
worden in november, zullen er geen Belgische deelnemers
zijn aan de Great Ethiopan Run… en nemen de petekinderen
ook niet deel mocht er enig veiligheidsrisico zijn.
Onze Ethiopische medewerkers verzamelden deze zomer heel
wat feedback. Die wordt momenteel verwerkt in Ethiopië.
We kijken hoe deze zo snel mogelijk naar België kan komen.
Dank voor jullie geduld.

Finado is geregistreerd voor
“de warmste week” !
Een warme oproep om grote of
kleine acties op touw te zetten
tijdens deze campagne.
www.dewarmsteweek.stubru.be

