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In november hebben wij ons jaarlijks bezoek aan Ethiopië afgelegd. Het gezelschap bestond uit
Geertje Roelofsen, Henk Pielage en ons nieuwe bestuurslid Jan Jaap de Vries, die al snel dokter
John werd genoemd. De ontvangst bij de scholen was allerhartelijkst; de kinderen zongen ons toe
en ook ouders kwamen ons begroeten. De zusters van de missieposten lieten ons trots de nieuwe
projecten zien. In de nieuwsbrief leest u hoe hard er door alle partijen gewerkt is.
Komto
Het Women Promotion Project
Daarna hadden we een indrukwekkende
ontmoeting met de moeders van onze
schoolkinderen, en één vader die de plaats van
zijn dit jaar overleden vrouw innam.
Ze vertelden vol trots dat ze elk twee schapen
hadden gekregen en dat de eerste lammetjes al
geboren waren. Ook waren er 6 koeien en 6
trekossen aangeschaft voor de groep. Samen met
hun kinderen zongen de ouders ons uit volle
borst toe.

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen
over de plannen in Komto.
Het waterproject
We hebben geconstateerd dat de dit jaar
aangelegde waterleiding goed werkt.
We beklommen samen met de schooldirecteur en
twee zusters de berg waar een bron wordt benut.
Boven aangekomen zagen we dat er een groot
reservoir was gebouwd voor de opvang van het
bronwater. Door een pijpleiding stroomt het
water over een grote afstand naar de school. Zo
rechtstreeks als het water ging, konden wij de
berg niet afdalen. Via kleine paadjes kwamen we
weer beneden. Het is nauwelijks voor te stellen
hoeveel inspanning is verricht om alle materialen
de berg op te sjouwen.

Een van de moeders waagde zich zelfs aan een
speech. Op ons voorstel wordt er binnenkort een
cursus georganiseerd over het voorkómen en
behandelen van dierenziekten. Dit is allemaal
mogelijk via mikrokredieten, die hen geleend
worden zodat ze zelf iets kunnen gaan verdienen.
Het hele dorp had eraan meegewerkt, hoorden
we. Bij de school konden we ons verfrissen met
het zuivere water.

Op de school hebben we de nieuwe meubeltjes
bewonderd.
Deze projecten in Komto zijn via onze
bemiddeling bekostigd door andere fondsen.
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steun bij elkaar. Toch was er feest voor de
kinderen. Ze kregen allemaal een oliebol.

Vervolgonderwijs
Het aantal studenten in de regio Dembi Dollo is
gestegen tot 52, terwijl in de regio Nekemte de
eerste groep van 16 studenten is gestart.
We hebben vergaderd met de leiding van deze
groepen en met ze afgesproken dat ze
overeenkomsten sluiten met de studenten. Dat
houdt in dat zij, als ze na hun studie werk
gevonden hebben, 50 % van hun ontvangen
studiebeurs terugbetalen. Dat geld wordt dan
weer aangewend voor de volgende groep
studenten.
Voor al deze studenten hebben wij geld
ontvangen van een grote educatieve uitgeverij.

Plannen voor de toekomst
Tijdens onze reis zijn vele plannen ontstaan die
om uitwerking vragen.
We hebben ons terdege laten informeren over de
mogelijkheden om een van onze scholen financieel
onafhankelijk te maken door de aanleg van een
koffieplantage, een winkel en een kippenfarm.
Verder zijn we van plan een computercursus te
financieren voor jongeren, zodat ze meer kans
hebben op de arbeidsmarkt.
Een keukentje dat dit najaar afbrandde moet
worden herbouwd. Met hulp van de
dorpsbewoners zal dat lukken met een bijdrage
van € 1000,- van ons.
Verder zullen we ons buigen over een plan om
onderwijzerswoningen te bouwen bij een school
ver van de bewoonde wereld. De schoolleiding wil
dit realiseren om het voor onderwijzers
aantrekkelijker te maken daar les te geven.
Dankzij uw steun
Het bestuur van de stichting wil u hartelijk
danken voor uw financiële steun om dit allemaal
mogelijk te maken, nu en hopelijk ook in de
toekomst. Wij streven ernaar op den duur niet
meer nodig te zijn, maar dat moment is bij lange
na nog niet bereikt.

Ons schoolproject
Het hoofddoel van onze stichting is nog steeds zo
veel mogelijk arme kinderen in staat te stellen 12
jaar onderwijs te volgen. Dit jaar hebben we het
aantal kinderen met uw hulp kunnen uitbreiden
tot 293 op maar liefst 9 scholen.
Een wel heel bijzonder kind is Abraham Ali die in
zijn eentje 1000 km liep op zoek naar een betere
toekomst. Onderweg werd hij aangereden door
een priester die wij goed kennen. Hij ontfermde
zich over de jongen en liet hem verzorgen in een
ziekenhuis, waar hij goed herstelde van zijn
verwondingen. Wij troffen de inmiddels 14 jarige
Abraham aan in Danka, waar hij tijdelijk woont
bij de schooldirecteur. Hij gaat op onze kosten
studeren en er wordt een adoptiegezin voor hem
gezocht.

Bestuurssamenstelling
Er is een interne bestuurswisseling geweest.
Vanaf heden is het bestuur als volgt
samengesteld:
Agnes van Straaten, voorzitter
Henk Pielage, secretaris
Gré Vredevoort, penningmeester
Geertje Roelofsen, lid
Jan Jaap de Vries, lid

Het bestuur wenst u een
zalig Kerstmis en
een gelukkig Nieuwjaar!

Feeding Centre in Konchi
Tijdens ons bezoek aan Konchi mochten wij de
inwijding verrichten van het eetlokaal waar ruim
200 kinderen, onder wie onze schoolkinderen, een
dagelijkse maaltijd krijgen.
Het gebouw is tot stand gekomen met steun van
drie stichtingen. Op het feest bekroop ons een
dubbel gevoel omdat een vrouw van hetzelfde
dorp die nacht was overleden tijdens een
bevalling. Op zo’n moment zoekt het hele dorp
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