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Nieuwsbrief 2010 bij u in de bus. Alweer 5 jaar geleden werd de eerste brief gemaakt en
sindsdien zijn de werkzaamheden van de stichting enorm toegenomen. Wat eenvoudig begon met
20 kinderen is nu uitgegroeid tot een project met 215 kinderen en de start van vervolgstudies.
Wij zijn erg tevreden over de stand van zaken en vooral ook over de samenwerking met de
medewerkers in Ethiopië. Zij zijn dierbare vrienden geworden.
schaatsmarathon, hielden een sponsorloop en
organiseerden een fancy fair.
Kerken collecteerden voor ons; jubilea en
familiefeesten herdachten ons; er kwam een
notariële schenking; kinderen maakten vele
kerstkransen die we o.a. op de kerstmarkt in
Bergen verkochten.
In drie supermarkten (AH Bergen, Plusmarkt
De Rijp, Spar Oudorp) loopt een
statiegeldactie.
Als klap op de
vuurpijl had de
Benefietdag in
Schermerhorn,
samen met PaxKinderhulp, een
uitstekende opbrengst!

Stand van zaken
Op de - voor ons nieuwe - lagere school in
Komto zijn 20 kinderen binnen ons project
geaccepteerd.
Dit jaar waren in een ander gebied vijf
kinderen toe aan het reguliere vervolgonderwijs. Ook is in Danka een nieuw project
gestart voor kinderen die naar de
universiteit gaan of een vakopleiding gaan
volgen.
Voor enkele andere projecten hebben we
sponsors gevonden. Hierdoor staat er in
Danka een stencilmachine op school, en
wordt in Dembidollo een meisjeshuis
gebouwd. Verder zijn er nu toiletten bij de
school in Addo en is hulp geboden aan een
kleuterschool in Komto.

Financiën
Het afgelopen jaar hebben we alles goed
kunnen betalen. Heel veel dank hiervoor!
Echter de kosten per kind zijn de laatste
jaren fors gestegen, zodat we nu moeten
rekenen op € 75,00 per jaar per kind. Ook
kosten scholieren in het vervolgonderwijs
meer.
Zou u hieraan willen denken als u uw
jaarlijkse gift of maandelijkse donatie
overmaakt?
Een andere vraag: wilt u ons uw e-mailadres
toezenden, zodat we u de nieuwsbrief
digitaal kunnen sturen? Dit is goedkoper en
u krijgt hem dan ook in kleur. Dit alles

Activiteiten in Nederland 2009.
In Nederland werd de stichting op veel
fronten gesteund. Allereerst door onze
vaste donateurs en jaarlijkse gevers,
schoolkinderen deden een zwem- en een
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In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat in
Dembidollo een begin was gemaakt met de
bouw van een meisjeshuis, om ze in staat te
stellen voortgezet onderwijs te volgen.
De bouw is in volle gang. Over een maand of
drie zal het huis klaar zijn, ruim voordat het
nieuwe schooljaar begint. We zoeken nog
geld voor het meubilair.

natuurlijk als u het zelf ook wilt; anders
krijgt u de brief gewoon per post.
Boekenmarkt in mei 2010
Dit jaar wordt weer een Boekenmarkt
gehouden op zaterdag 29 mei in de kerk van
Stompetoren van 12.00 tot 17.00 uur. Wilt u
boeken CD’s en DVD’s inbrengen, breng ze
dan 28 mei, ’s avonds tussen 19.00 en 20.00
uur in de kerk. Dorette coördineert dit (na
10 mei 072-5039681). U kunt er natuurlijk
zelf ook - voor weinig geld - mooie boeken,
CD’s en DVD’s kopen!
Jaarlijkse bezoek aan Ethiopië
Dit jaar brachten Dorette Meijer en Henk
Pielage een week in Ethiopië door.
Hun verblijf was erg nuttig en plezierig. Ze
bezochten de scholen in het gebied rond
Dembidollo. Daar werden ze op de hoogte
gebracht van de vorderingen en maakten ze
kennis met de nieuwe schoolleiders, tevens
parochiepriester, in Addo en Danka.
Met zuster Genet bespraken ze het nieuwe
project over vervolgopleidingen, dat wordt
gesponsord door Stichting Sierra. Dit
project maakt het mogelijk dat 15 jonge
mensen hun - dit jaar begonnen - studie
kunnen voltooien. Als tegenprestatie wordt

De contacten met het vicariaat van Nekemte
zijn intensiever geworden. De nieuwe
bisschop, een Nederlander, heeft bekwame
mensen om zich heen verzameld die een 5jaren-plan voor het onderwijs hebben
geformuleerd voor het gebied waarin ook wij
werkzaam zijn. Onze samenwerking kan een
impuls betekenen voor de
levensomstandigheden van de mensen, de
kwaliteit van het onderwijs en de toekomst
van de kinderen.
En verder…
In Samaro was een koeienstal in aanbouw.
Die is nu klaar en er lopen enkele zwartbonte
koeien met kalfjes rond. De melk wordt
onder andere gebruikt voor zieke kinderen.
Over enkele maanden groeien hier op een
akkertje waarschijnlijk witte kolen, uien,
wortelen, tomaten en radijs van zaden die
we meekregen van een Nederlandse firma.
Training in betere landbouw zal ook een van
onze speerpunten worden.

van hen verwacht dat ze later (een tijdje)
gaan werken in het gebied waar ze vandaan
komen, om mee te helpen aan de ontwikkeling
hiervan. Als ze na hun studie een baan
gevonden hebben, betalen ze mee aan de
studie van een volgende groep studenten.
Hiermee streven we naar duurzaamheid van
het project. Vijf kinderen gaan naar de
universiteit, anderen naar verschillende
vakopleidingen.
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