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Er zijn alweer bijna 7 maanden verstreken sinds wij u de vorige nieuwsbrief stuurden. Hoog tijd om u weer
op de hoogte te brengen van onder andere de voortgang van de bouwprojecten in Dhanka en Karro, van de
financiële zaken en ons streven naar duurzaamheid middels de microkredietprogramma’s voor de moeders
van ‘onze’ schoolkinderen. Op onze website vindt u nog meer informatie én kunt u binnenkort het jaarverslag
2012 downloaden.
kosten van de school gaan dekken. Zo loopt er momenteel
op een aangekocht stuk land van 5 hectare een aantal
ossen rond die binnenkort naar de slager gaan…
Op dat stuk land staan ook veevoedergewassen en
koffiestruiken. Er zijn nog plannen voor een grotere
koffieplantage.
De bouw van de extra klaslokalen is al van start gegaan en
in september gaan de kinderen van klas 7 gewoon in eigen
dorp naar school.

Voortgang in Dhanka
Een van de scholen die gesteund wordt door onze
stichting is de Filseta Mariam school in het dorp Dhanka.
Wij hebben in eerdere nieuwsbrieven gemeld dat het
vicariaat bezig is om de huidige school met 6 klassen uit
te breiden tot een volledige basisschool met 8 klassen

Onderwijzerswoningen in Karro
In februari is gestart met de bouw van de
onderwijzerswoningen in Karro. Er is twee jaar nodig
geweest om de financiering rond te krijgen. Het is gelukt,
mede dankzij de vermeerdering van de actieopbrengst
door Wilde Ganzen. De stichtingen Kiwanis, Kook, Wees
een Kans, het Solidariteitsfonds Keizersgracht en nog
vele particuliere actievoerders droegen eraan bij.
De woningen zijn nodig voor de onderwijzers die er
gedurende de week verblijven; alleen in het weekend gaan
ze naar huis. Diverse ouders hebben geholpen om de
grond bouwrijp te maken. Het dak zit er nu op, maar de
muren moeten nog stevig gemetseld worden. De zusters
sturen ons geregeld foto’s om ons op de hoogte te
houden:

Filseta Mariam school in Dhanka

Er gaan ongeveer 700 kinderen naar deze katholieke
missieschool. De kinderen moeten nu na klas 6 naar de
stad Dembi Dollo om de klassen 7 en 8 te volgen. Dat is
elke dag 10 km lopen. Met name voor meisjes brengt deze
dagelijkse tocht risico’s met zich mee, waardoor hun
deelname aan goed onderwijs onder druk komt te staan.
De plaatselijke bevolking van Dhanka, vertegenwoordigd in
een schoolcomité, is dan ook zeer positief over het
besluit van het vicariaat om de school uit te breiden,
zodat de kinderen in hun eigen dorp de 8 jaar onderwijs
kunnen volgen.
Middels de Vastenaktie in 2012 brachten een aantal
Noord-Hollandse katholieke parochies samen met onze
stichting een totaalbedrag van ongeveer € 52.000,bijeen, mede met hulp van de 50% vermeerdering door
Stichting Cordaid. In 2013 was de totaalopbrengst
ongeveer € 46.000,-.
Het zijn zelfs voor Nederlandse begrippen enorme
bedragen, maar er moet dan ook heel wat gebeuren.
Behalve de uitbreiding van de school met 4 klaslokalen
worden er ook activiteiten ontplooid die de jaarlijkse

Zr. Lourdes bekijkt de bouw van de onderwijzerswoningen
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bezocht (zie foto). Melk en eventueel vlees kan in de stad
worden verkocht. De vrouwen volgen workshops om hun
kennis en deskundigheid te verhogen. We hebben er
vertrouwen in dat ook dit project gaat lukken.

Financiële zaken
Donateurs
Het afgelopen jaar hebben weer velen van u een donatie
overgemaakt. Degenen, die het ook van plan waren, maar
nog niet deden, laten we weten dat sinds kort de
mogelijkheid bestaat om via Ideal te betalen. Deze link
vindt u op onze website.
Veel donateurs schenken via een automatische incasso,
wat voor ons heel plezierig werkt. Wilt u dit ook, stuur
ons dan een berichtje, per post of via het formulier op de
pagina “Doe mee” van onze website.
Dankzij al uw giften en de (school)acties die voor ons
gevoerd worden, kunnen wij doorgaan met ons werk voor
de kinderen in Ethiopië. We voelen ons zeer door u
gesteund. Heel hartelijk dank hiervoor!

Een keuze uit de acties van afgelopen maanden
Zuidschermer kiest voor schapen
De kinderen van de Sint Michaëlschool hebben zelf het
doel bepaald van hun sponsorloop op 18 april. Uit drie
mogelijkheden kozen ze het project ‘Schapen voor
moeders in Sakko’ (zie hieronder). Tijdens de
stormachtige dag liepen de kinderen op het eiland ‘De
Woude’ hun kilometers en zorgden op deze manier voor 40
schapen.
Benefietconcert in Alkmaar
Kleinkoor Bjerjozka heeft op 26 april 2013 in de
Vigilantie na een korte presentatie over het
Schoolproject en een inleiding over het ontstaan van de
Russische muziek, hun repertoire aan de uitverkochte zaal
gepresenteerd. De opbrengst van deze zeer geslaagde
avond bedroeg ruim € 1000,-.

Notarieel schenken
Op verzoek van meerdere donateurs is het nu mogelijk om
via een notariële akte, gedurende tenminste 5 jaren, een
schenking aan onze stichting te doen die volledig
belasting aftrekbaar is. Er is dus geen drempel. De
stichting neemt zelf de notariële kosten op zich. Het mes
snijdt aan twee kanten: belastingvoordeel voor de
schenker en een zekerheid aan inkomsten voor ons. Meer
informatie en de te downloaden schenkingsvolmacht vindt
u op onze website.

Lions Langedijk
Op 7 april 2013 organiseerde Lions Langedijk een High
Tea met concert. De opbrengst (€ 1500,-) komt geheel
ten goede aan onze stichting.

Uw donatie wordt 100% goed besteed
Toekomst

Women Promotion Projects

In Karro en het nabijgelegen Sakko krijgen 30 moeders
een drachtig schaap waarmee ze volgend jaar zóveel geld
kunnen verdienen dat ze zelf het schoolgeld voor een kind
uit hun gezin kunnen betalen. Dit jaar bekostigt de
stichting de schapen zelf.
In het dorp Konchi is de waterpomp gestolen, waardoor
de school en de kliniek verstoken zijn van goed
drinkwater. Een gulle gever zorgt ervoor dat er een
nieuwe pomp komt. Het huisje rondom de pomp moet
echter van steviger materiaal worden gemetseld. Daar
zoeken we nog geld voor.
De stichting blijft denken aan toekomstmogelijkheden
voor afgestudeerde studenten. Ook in Ethiopië is de
jeugdwerkloosheid hoog. Jongeren moeten o.i. worden
gecoacht in het vinden van werk. We zijn in gesprek
hierover met onze partners daar.

Ons eerste Woman Promotion Project (in Komto) is nu
haar derde en laatste jaar ingegaan. In onze vorige
nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de deelnemers de
kleine investering van drie jaar geleden terug kunnen
betalen. Microkrediet op kleine schaal!
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Huisvee, een eenvoudig, maar doeltreffend middel van bestaan in
Nekemte

Dit succesvolle project verdient navolging. Daarom zijn
wij kortgeleden een tweede Woman Promotion Project
gestart in de stad Nekemte. Daar krijgen de 30 moeders
van onze kinderen op de Kidane Mihret school een
drachtige of melkgevende koe. Het dier overnacht ‘aan
huis’ bij de eigenares en wordt overdag buiten de stad
geweid. Wij hebben zelf zo’n huishouden in Nekemte
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