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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het schoolproject, lopende projecten, enkele acties en interessante
wederwaardigheden van onze reis naar Ethiopië, van 10 tot 19 november. Voor onze penningmeester Gré
Vredevoort was dit de eerste keer. Jan Jaap de Vries, Henk Pielage en Agnes van Straaten vergezelden
haar. Wij hebben veel gesprekken gevoerd waarbij alle projecten aan de orde zijn geweest.
daarentegen meer kansen op de arbeidsmarkt als ze een
rijbewijs hebben behaald.
Onze stichting overweegt nu om deze studenten vooruit
te helpen met het bekostigen van het behalen van
genoemd certificaat en rijbewijs.
Een van de studenten heeft laboratoriumwerk gevonden
bij de zustercongregatie, The Daughters of Charity, in
Dhanka. Een andere student koos voor een
priesteropleiding, op kosten van de Kerk.
Zodra de afgestudeerden werk hebben gevonden, betalen
ze in termijnen 50% van hun studiekosten terug.
Vanuit ons eigen schoolproject stromen nu de eerste
leerlingen het vervolgonderwijs in. Wij blijven ze vanuit
ons budget steunen.

Schoolproject
Van meerdere kanten werd ons in Ethiopië gevraagd
schoolkinderen toe te voegen aan ons schoolproject. We
besloten ter plekke nu ook 35 weeskinderen op een school
in Ariajawi (vlakbij Komto) te ondersteunen.
In twee andere plaatsen krijgen de moeders van 30
nieuwe kinderen naast 20 euro voor uniform, schoenen,
schoolgeld en wat schoolspullen ook een drachtig schaap
(met de naam van het kind). Met de moeders wordt
afgesproken dat ze hiermee op termijn de jaarlijkse
schoolkosten zelf gaan betalen.
Vast staat dat het aantal gesteunde kinderen nu rond de
350 ligt. Dit kunnen we met uw steun doen!

Waterprojecten
Niet altijd verloopt een project helemaal naar wens. Vorig
jaar hebben we in het bergdorp Komto een watersysteem
helpen aanleggen om de school en het dorp van schoon
drinkwater te voorzien. In dit voorjaar hebben
ijzerdieven een aantal pijpen opgegraven en gestolen,
waardoor het systeem plat kwam te liggen. Gelukkig
hadden we voor het onderhoud wat geld gereserveerd.
Met behulp van kunststof (HPDE) pijpen konden we de
reparatie laten uitvoeren. Kunststof is niet interessant
voor dieven. Tijdens ons bezoek aan Komto hebben we
geconstateerd dat alles weer naar behoren functioneert.

Vervolgonderwijs
In twee regio’s ondersteunen wij studenten die een
universitaire opleiding of beroepsonderwijs volgen, met
geld van externe financierders.
De eerste lichting heeft dit jaar de studie met succes
afgerond. Om een baan bij de overheid te krijgen blijken
ze een extra certificaat nodig te hebben. Ze moeten
daarvoor een examen afleggen. Dit gebeurt in de stad
Nekemte. Voor studenten die in de buurt wonen vallen de
kosten mee, maar studenten uit de regio Dembidollo
moeten zich er tijdelijk vestigen, wat extra kosten met
zich meebrengt
Studenten die automechanica hebben gestudeerd hebben
een dergelijk certificaat niet nodig. Zij hebben
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Women Promotion Projects

Een keuze uit de acties

Komto
Hoogtepunt van onze reis was de ontmoeting met de 29
moeders en één vader van de 30 schoolkinderen die we in
Komto steunen. Zij kregen een microkrediet om inkomen
te genereren, zodat zij op den duur in staat zijn de
schoolkosten voor hun kinderen zelf op te brengen. Van
dit driejarenproject zijn twee jaar om en het is een
succes.
Een aanzienlijk deel van het geleende geld is al
terugbetaald. De ouders hebben bovendien op een
gezamenlijke bankrekening al het nodige gespaard. Elke
maand komt daar 150 Ethiopische birr bij! Een gemiddeld
dagloon bedraagt in dat gebied 3-5 birr (12-20 eurocent)

Sponsorloop Aloysiusschool te Schagen
In mei 2012 luisterden kinderen van de Aloysiusschool te
Schagen ademloos naar de verhalen van dokter Geertje en
Meester Henk over de schoolkinderen van Karro die graag
genoeg onderwijzers in hun dorp willen houden. Daarvoor
moeten er vier woningen worden gebouwd, waar ze door
de week kunnen logeren.
De kinderen hebben allemaal enthousiast meegedaan met
de sponsorloop. Ze haalden een geweldig bedrag op.
Wijnactie Kiwanis
Ook Kiwanis West-Friesland is bereid om te helpen bij de
bouw van de onderwijzerswoningen. Zij houden al vele
jaren een wijnactie, waarbij ze goede wijnen aanbieden,
die bij U thuis bezorgd worden. Ook is het mogelijk een
wijnproeverij te organiseren. Een groot deel van de
opbrengst van de wijnactie is bestemd voor ons project.
Wijn bestellen kan via www.kiwanis.nl/westfriesland; kies
'wijnactie 2012-2013' en bestel onderaan bij 'verhage'.
Youbedo
Wilt u boeken bestellen via internet, dan kunt u dit doen
via www.youbedo.com. Schoolproject Ethiopië krijgt 10%
van het aankoopbedrag, als u ons uitkiest bij de goede
doelen.

De vrouwen voeren een toneelstukje voor ons op!

Lions Langedijk
Op 7 april 2013 organiseert Lions Langedijk een
evenement waarvan de opbrengst naar onze stichting
gaat. Komt u ook?
Aanvang: 15.00 uur (einde 18.00 uur)
Locatie: Allemans Kerk te Oudkarspel
Programma: High Tea met muzikale omlijsting door een
blazersensemble (houtblazers)
Kosten: 37.50 p.p.
Kaarten reserveren: lionslangedijk@gmail.com

De vrouwen nodigden ons allemaal thuis uit. De volgende
dag hebben we tijdens een mooie bergwandeling een
vijftal gezinnen bezocht. Een van de moeders ontving ons
in haar eenvoudige hutje met koffie en gekookte mais.
Trots en dankbaar liet ze ons haar schapen, koe en kalf
zien.
Nekemte
Binnenkort gaat in Nekemte ook een dergelijk
microkredietproject van start met de 30 moeders van
'onze kinderen'. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij u
daarover berichten.

Digitale wenskaarten
http://www.lionsgreets.nl/lionsclubs, klik op Lions
Langedijk en verstuur uw kaarten; de opbrengst gaat
direct naar Stichting Schoolproject Ethiopië.

De school in Dhanka, voortgang
Dit voorjaar is door 14 parochies, een aantal protestantse
diaconieën, een aantal scholen en Rotary Clubs veel geld
ingezameld voor de school in Dhanka, waar wij 32
kinderen ondersteunen, zie ook onze Nieuwsbrief van mei
2012. Dit jaar kon het afgesproken bedrag worden
overgemaakt aan Cordaid, die het nog eens flink verhoogt.
Het komend jaar wordt tijdens de Vastenactie weer
uitgebreid aandacht besteed aan deze school, die een
belangrijke regionale functie heeft. Wij willen dit project
graag (blijven) steunen.
Met het eerste geld is een stuk land aangekocht om vee
te laten grazen en om gewassen te verbouwen. Met deze
agrarische activiteiten hoopt men in de toekomst meer
lopende kosten van de school te kunnen betalen.
De bouwactiviteiten om de school uit te breiden beginnen
op een later moment. Het is tenslotte een
driejarenproject.

Uw donatie wordt 100% goed besteed
Wilt u ons steunen dit jaar? Het kan nog de hele maand
december!
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