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Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar. De vorige kwam in maart uit kort na ons
bezoek aan Ethiopië. Sindsdien is er genoeg gebeurd om u tussentijds op de hoogte te
brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Stand van zaken op de scholen
In Ethiopië viert men nieuwjaar op 11
september. Kort daarna beginnen de
scholen ook aan het nieuwe schooljaar.

In Ethiopië gaan kinderen eerst naar de
kleuterschool (Kindergarten). Ze leren
er tellen en het alfabet opzeggen. Dit
moeten ze kunnen om toegelaten te
worden tot de eerste klas van de lagere
school.

Eerste klassertjes

Vanaf dat moment komt onze stichting
in beeld. Dit jaar hebben enkele
leerlingen het eerste nationale examen
gehaald (na klas 8) en zijn ze
doorgestroomd naar de negende klas.
Ook in de vakantie krijgen veel kinderen via onze
stichting een maaltijd

Dit jaar zijn 180 leerlingen gestart, de
meesten een groep hoger.
In Babiche is het aantal leerlingen dat
we ondersteunen verdubbeld (het zijn er
nu 20).

Nieuwe schooldirecteuren
De schooldirecteur van Addo, abba
Addissu, is overgeplaatst en wordt
vervangen door abba Tadesse.
De schooldirecteur van Danka, abba
Tesfay (de pater die de stichting
schoolproject Ethiopië heeft gestart) is
overgeplaatst naar Gute Abakuna.

Geertje Roelofsen met abba Tesfay

We vinden dit natuurlijk erg jammer,
maar hij is het gebied niet uit en we
blijven contact met hem houden. In zijn
plaats komt abba Telahun, over wie ons
al goede verhalen ter ore zijn gekomen.
Bestuurswisseling
Miekenette Coelingh Bennink heeft - na
4 jaar - ons bestuur verlaten. Ze heeft
heel veel voor de stichting gedaan,
vooral op PR gebied, zoals het maken van
de nieuwsbrieven, de flyer en de
wenskaarten, het organiseren van
kerstmarkten en de acties op scholen.
Miekenette wordt opgevolgd door Agnes
van Straaten.
En verder…
De stichting heeft sponsoring bemiddeld
voor een project, aangevraagd door de
zusters van Sakko. Het ging om een huis
voor 30 meisjes in Dembidollo.

De zusters Lourdes en Stella uit Sakko

De meisjes, die te ver weg wonen,
kunnen hier door de week overnachten

en voor zichzelf wat eten koken, terwijl
ze overdag naar school gaan.
Ook is geld gevonden voor een
stencilmachine op de school van Danka.
In Konchi kan via onze bemiddeling een
computerleraar aangesteld worden.
De scholen in Sakko Karro zouden ook
dolgraag beschikken over een computer,
net zoals de andere scholen. Hiervoor is
nog geen sponsor gevonden. De
computers mogen worden aangeschaft
op onze voorwaarde dat vier leraren van
de school ook computerles krijgen,
zodat zij later in staat zijn hun
leerlingen hierin te onderwijzen.
Sinds kort is ons gevraagd mee te
helpen om een beroeps- of
vervolgopleiding mogelijk te maken voor
scholieren uit arme gezinnen. Er zijn
zelfs kinderen bij, die naar de
universiteit kunnen. Later meer
hierover.
Van ons laatste bezoek in februari is een
DVD gemaakt die u kunt bestellen door
€ 10 over te maken naar 5167737 o.v.v.
uw naam en adres en “DVD”.
Op zondag 13 december aanstaande
organiseert de stichting in
Schermerhorn een actiedag, in
samenwerking met de stichting Pax
Kinderhulp. Nader bericht hierover
volgt.
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