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Nog dit jaar ontvangt U een tweede Nieuwsbrief van de Stichting Schoolproject Ethiopië. We
hebben weer van alles meegemaakt en willen U hierover graag berichten.
U leest over meer kinderen, die we konden toelaten tot de basisschool; over de start van de
vervolgopleiding, die kans geeft op een beroep; over het bezoek van Agnes en Geertje aan
Ethiopië in november; over de feestelijke opening van het meisjeshuis in Dembidollo en nog veel
meer.
dezelfde voorwaarden. Dit 'project
vervolgstudie' wordt begeleid en
gecoördineerd door een driekoppig team,
schoolhoofden van drie verschillende
scholen. In november hadden we een nuttige
bijeenkomst met dit team om gang van zaken
en afspraken door te spreken.
Onze stichting betaalt collegegeld alsmede
de huur van de kamer of reiskosten. De
ouders of studenten moeten zelf ook wat
bijdragen.

Basisscholen
Dankzij voldoende donaties kunnen we nu
240 kinderen naar de basisschool laten gaan.
Zowel in Addo als in Babiche hebben we het

Bezoek in november
10 dagen zijn we in Ethiopië geweest. Per
KLM naar Addis, daarna met een
binnenlandse vlucht naar Gambela, dicht bij
Soedan. Na een 4 uur durende autorit over
een zeer hobbelige weg bereikten we
Dembidollo. We werden zeer hartelijk
ontvangen door de zusters in het vlakbij
gelegen Danka. We bezochten de scholen in

aantal verhoogd en ook in Komto komen er
tien kinderen bij. De kinderen doen het over
het algemeen goed op school, de afspraken
zijn duidelijk en worden ook nagekomen. We
merken dat de schooldirecteuren weten wat
ze te doen staat.
Recent heeft het bestuur besloten 'onze'
kinderen ook gedurende hun middelbare
school financieel bij te staan. Dat betekent
vier schooljaren extra (t/m groep 12).
Project vervolgstudie
U heeft in de vorige nieuwsbrief kunnen
lezen dat vorig jaar de eerst groep van 15
studenten begonnen is aan een vervolgstudie.
We vonden hiervoor een externe sponsor.
Dit jaar is een tweede groep gestart, onder

Danka, Addo en later ook in Sakko en Karro.
We vernamen dat de onderwijzer Getachew
in Addo al die jaren al speciaal op onze
kinderen let en ze na schooltijd helpt. Hij
doet dit gratis. We hebben nu zijn
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bijscholing betaald. Hij nam ons mee naar
zijn woning, waar hij zorgt voor zijn zieke
moeder, vader , drie kinderen, echtgenote
en een paar extra weeskinderen. Geen licht,
een vuurtje om op te koken, water moeten
ze van ver halen.
We reden van Karro naar Sakko toen het
hevig begon te regenen. De weg werd zo
glibberig dat de jeep er geen grip meer op
kreeg. Dat werd lopen in de stromende
regen, met een bananenblad als paraplu.
In de - Indiase - kleren van de zusters
zaten we ’s avonds aan tafel.

Financiën
Dit jaar zijn er een paar mooie giften binnen
gekomen, zodat we weer positief kunnen
eindigen in december. Het geeft ons moed
en motivatie om door te gaan, want we
voelen ons verzekerd van uw steun. Heel
hartelijk dank voor alle donaties!
Toekomst
Wat staat er op het programma?
Allereerst blijven we natuurlijk de
allerarmste basisschoolleerlingen steunen.
De verdere ondersteuning op de middelbare
school wordt volledig in ons programma
opgenomen.
In Nekemte gaat ook een 'project
vervolgstudie' van start, vanaf september
2011. We hebben hiervoor een grote gift van
een educatieve uitgeverij ontvangen, zodat
we 5 jaar lang een nieuwe groep kunnen laten
starten.
In Komto worden plannen gemaakt om het
schoolproject duurzaam te maken. Hierbij
worden de ouders/moeders opgeleid om via
microfinanciering geld te verdienen, zodat
ze hiermee hun kind naar school kunnen
laten gaan.
Dit project zien wij als pilot project; we
voeren het in samenwerking met het
vicariaat in Nekemte uit.
Bij goed resultaat kan het op andere
locaties worden uitgevoerd.

In Dembidollo maakten we de zeer
feestelijke inzegening van het meisjeshuis
mee. Geertje kreeg de eer om het roze lint
door te knippen!
Ook in Nekemte hebben we 'onze' scholen
bezocht: Konchi, Komto, Nekemte en
Babiche.
In Gute Abba Kuna werden we door pater
Tesfay onthaald met onder andere 's avonds
een open vuur waarop gekookt werd. Hij nam
ons ook mee naar een plechtige inzegening
van een kerk in een naburige parochie.

Het bestuur wenst U
gezellige feestdagen en een gezegend
en gezond 2011!
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