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Het is alweer een half jaar geleden dat U bericht van ons ontving. Er is weer veel gebeurd in
Ethiopië en ook hier. U kunt lezen over de Vastenactie, die in de regio Alkmaar-PurmerendHeerhugowaard is gehouden ten behoeve van de school in Danka; we beschrijven hoe wij, samen
met Wilde Ganzen, toewerken naar een verbetering van de woonsituatie van de onderwijzers in
Karro; er is een kort verslag van het microkredietprogramma in Komto en u kunt lezen over
computers in Amfare.
Onderwijzerswoningen in Karro
Dit jaar hebben wij toegezegd te zullen helpen
bij het realiseren van woningen voor onderwijzers
in Karro. Hier bevindt zich een van onze grote
scholen, die overigens vorige jaar als beste van
de regio uit de bus kwam. De school ligt ver weg
van Dembidollo en daarom moeten de
onderwijzers gedurende de week in Karro
verblijven.
Op dit moment woont een aantal onderwijzers in
ruimtes die niet de naam woning verdienen, zo
slecht. De school vraagt ons te helpen met de
bouw van een nieuw onderkomen, omdat anders de
kans groot is dat de gekwalificeerde
onderwijzers er niet meer willen werken (ten
koste van goed onderwijs).
Wij hebben hiervoor contact gezocht met Wilde
Ganzen, die het plan ondersteunt en ingekomen
gelden kan vermeerderen. Om hiervoor in
aanmerking te komen, moeten er ACTIES op
touw gezet worden, dat is hun voorwaarde.

Wij dachten dat u, als betrokken donateurs, ons
hierbij met suggesties zou kunnen helpen.

Wie , wie en wie kan een actie bedenken,
waarmee we de bouw van deze woningen
financieel kunnen ondersteunen?
Hebt U een idee, meldt het graag bij onze
secretaris Henk Pielage :
info@schoolprojectethiopie.nl

Onze website
Heeft u onze website al eens bekeken? Over al
onze huidige en vroegere, altijd met succes
afgesloten projecten kunt u daar meer informatie
vinden. Ook is het jaarverslag 2011 te downloaden
of misschien vindt u de antwoorden op de 'veel
gestelde vragen' wel interessant. Wij proberen
onze website zo actueel mogelijk te houden, en
worden hierin bijgestaan door onze deskundige en
vakkundige webmaster Sander Kastelein.
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Uitbreiding school in Danka

Computercursus in Amfare

In Danka ondersteunen wij 32 leerlingen op een
school die gerund wordt door het vicariaat.

De meeste projecten die we steunen, worden
door de mensen zelf voorgesteld. Een priester in
Amfare sprak zijn ongerustheid uit over het
probleem dat jongeren in zijn parochie ondanks
hun opleiding geen werk konden vinden en hun tijd
in ledigheid doorbrachten, wat meestal niet veel
goeds betekende. Hij stelde voor om in een
leegstaand gebouwtje voor die jongeren een
computercursus op te starten. Met onze (uw)
steun is dat van de grond gekomen. De jongeren
zijn zeer gemotiveerd en krijgen een half jaar
cursus, waarna hun kansen op de arbeidsmarkt
aanzienlijk zijn toegenomen.

Eerder meldden wij over plannen van het vicariaat
om deze school financieel onafhankelijk te maken,
door de aanleg van een koffieplantage, een winkel
en een kippenfarm.
We vertelden er toen nog niet bij dat de school
uitbereid moet worden van 6 naar 8 klassen. Dat
heeft te maken met regeringsbeleid.
We hebben de plannen voorgelegd aan Cordaid die
het goedkeurde. Dat betekent dat de opbrengst
van acties door Cordaid met 50% wordt
vermeerderd. Die acties zijn in volle gang. In
Noord-Holland is in 14 R.K. parochies geld
ingezameld in de 40-dagentijd voor Pasen. In
diverse Protestante kerken, in scholen en in een
ziekenhuis zijn ook acties gevoerd. We hopen dat
er dit jaar in totaal 50.000 euro beschikbaar
komt voor het driejarenplan in Danka. Het
schoolgebouw kan worden vergroot en de
nevenactiviteiten die de lopende kosten van de
school moeten dekken, kunnen worden opgestart.
Overigens is het idee om een kippenfarm te
beginnen losgelaten. Men denkt nu met melk- en
vleeskoeien geld te verdienen. De koffieplantage
gaat wel door; het land is al aangekocht.
Omdat het een driejarenplan is, krijgen onze
acties voor dit project ook volgend jaar een
vervolg, weer in de tijd voor Pasen. We houden u
op de hoogte.

Dank voor uw donaties en giften
Het bestuur van de stichting wil u hartelijk
danken voor uw financiële steun om het
schoolproject mogelijk te maken, nu en hopelijk
ook in de toekomst. Wij zien er persoonlijk op toe
dat uw geld op de juiste plek terecht komt.
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Naar school
Het hoofddoel van onze stichting is nog steeds zo
veel mogelijk arme kinderen in staat stellen
basis- en middelbaar onderwijs te volgen. Dit
schooljaar hebben we het aantal kinderen met uw
hulp kunnen uitbreiden tot 293 op maar liefst 9
scholen.

Als U onze Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen,
wilt U dat dan aan ons mailen?
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