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Aan het eind van dit jaar blikken we terug op veel goede gebeurtenissen en enkele financiële meevallers,
waardoor we in Ethiopië onverwachts meer konden doen dan we van plan waren. In januari 2014 bezoeken
drie bestuursleden het hele gebied. We zijn benieuwd naar de uitvoering van de microkredietprogramma’s in
Komto en Nekemte. Ook gaan we kijken naar de vorderingen in Dhanka waar de school wordt uitgebreid. We
gaan de nieuwe onderwijzerswoningen in Karro bewonderen en praten over de aanleg van watervoorzieningen
aldaar. Natuurlijk ontmoeten we de kinderen en we verheugen ons nu al op het weerzien met alle
medewerkers. Ze bezorgen ons steeds weer een warm onthaal.
beoordeeld door een Nederlandse waterdeskundige, die
ervaring heeft in dit gebied van Ethiopië.
U ziet, we gaan niet te vlug van start; een dergelijk groot
project vereist een zorgvuldige voorbereiding. De plannen
staan nu goed op de rails; vandaar dat Cordaid - zeer
onlangs - tot onze vreugde heeft besloten het project
mee te financieren.

Waterproject in Karro
In de vorige nieuwsbrief meldden wij over de bouw van de
onderwijzerswoningen in Karro. Nu deze is voltooid, gaat
onze aandacht uit naar het realiseren van een schone
drinkwatervoorziening ter plaatse. De oude
waterreservoirs zijn te klein en er moeten meer en
betere waterleidingen komen naar de doelgebieden.
De aanvraag werd bij ons ingediend door de zusters die in
Karro goed werk verrichten. We hebben samen de hulp
ingeroepen van het vicariaat in Nekemte (NCS) waar de
bisschop zetelt. Met hulp van het NCS is het beleid rond
deze aanvraag aangescherpt. Er wordt nu op toegezien
dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van
de dorpsgemeenschap, de school en de kliniek om de
watervoorziening duurzaam in stand te houden. Een
watercomité, gevormd uit alle partijen wordt geschoold in
onderhoud van het systeem. Allen worden
verantwoordelijk voor het goed functioneren ervan.

De koffie-ceremonie,
vaste prik bij elk gastvrij
onthaal

Hulp uit onverwachte hoek
Onze secretaris heeft laatst telefonisch contact gehad
met de ING. Hij had namelijk een onbetrouwbaar mailtje
gekregen om bepaalde gegevens te verstrekken. De INGmedewerker beaamde de onbetrouwbaarheid ervan en
bedankte voor de melding.
Maar het verhaal gaat verder. De man vroeg: “Mag ik u
iets vragen, mijnheer? U zei zojuist dat u secretaris van
Stichting Schoolproject Ethiopië bent. Ik kom uit
Ethiopië. Vertelt u eens wat over uw stichting. Waar
werken jullie?”
Onze secretaris heeft hem verteld welke plaatsen onze
stichting zoal aandoet en gaf hem ons websiteadres voor
verdere informatie. Nog tijdens ons gesprek zocht hij de
site op en zei: ”Ik ga even nadenken over een donatie…”

In Konchi was de waterpomp gestolen:
iedereen moet weer naar de bron

Ook de aanschaf van een nieuwe waterpomp in Konchi en
een nieuw te bouwen stevig huisje hiervoor nemen wij in
dit waterproject mee. Het hele plan wordt ook
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hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Er is nu
een commissie van 3-5 vrouwen gevormd die zich gaat
bezighouden met revolving fund zodat een nieuwe groep
vrouwen volgend jaar kan starten. Wij zijn heel blij dat
dit project zo voorspoedig loopt en dat ook voor de
toekomst de duurzaamheid gegarandeerd lijkt te zijn!

Weeskinderen in de hoofdstad
Als onze stichting een bezoek brengt aan Ethiopië, begint
de reis altijd in Addis Abeba. Zodra we zijn geland op de
luchthaven, hebben we SMS-contact met de zusters van
de congregatie The Helpers of Mary, die in Addis hun
hoofdkwartier hebben. Terwijl wij onze visa kopen en de
bagage ophalen en laten controleren, gaan de zusters op
pad om ons af te halen. De eerste nacht in Ethiopië
brengen we altijd in hun moederhuis door. De laatste dag
voor vertrek terug naar Nederland herhaalt zich deze
procedure in omgekeerde volgorde.
En toch hadden we in de hoofdstad tot nu toe nooit een
programma. We beperkten ons tot de 11 dorpen in het
westen van Ethiopië. Maar ook in de hoofdstad Addis
worden de zusters geconfronteerd met de nodige
problemen. Het gebeurt maar al te vaak dat ongeschoolde
jongeren worden uitgebuit door ze slecht te betalen voor
hard en ongezond werk. Meisjes worden vaak op jonge
leeftijd uitgehuwelijkt of belanden in de prostitutie.
Daarom vroegen de zusters ons te helpen met een
schoolproject om de armste kinderen, vaak wezen of halfwezen, toch aan onderwijs te laten deelnemen.
Terug in Nederland kwamen we in contact met de
directeur van een bedrijf die 20 kinderen voor haar
rekening wil nemen. Onze stichting heeft het bedrag
aangevuld zodat er nu 25 kinderen naar school kunnen.

Een heel trotse moeder met een melkkoe en haar kalf (Komto)

Financiën
Elk jaar is het weer de vraag of wij onze
hoofddoelstelling kunnen bereiken, namelijk genoeg geld
bijeenbrengen om educatie (en vaak een dagelijkse
maaltijd) voor ‘onze’ ca. 330 kinderen te kunnen
garanderen. Ook dit jaar is dat weer gelukt. Sterker nog:
wij hebben door extra giften en donaties meer kunnen
doen dan we aan het begin van het jaar van plan waren.

Uw donatie wordt 100% goed besteed
Hartelijk dank aan allen die door donaties en blijken van
steun ons een warm hart toedragen. Wij voelen ons erg
gesterkt in ons werk en gaan er met veel enthousiasme en
inzet mee door!

Niet genoeg schoolboeken
Toen de regering vorig jaar besloot het
onderwijsprogramma te moderniseren, werden er meteen
ook nieuwe schoolboeken uitgegeven. Deze werden
gedrukt in India, maar al snel bleek dat de oplage veel te
klein was. Bovendien moesten de missiescholen die wij
steunen 4x zo veel betalen als de regeringsscholen voor
dezelfde boeken. Er dreigde een tekort aan lesmateriaal
voor de kinderen. Op sommige scholen losten de
onderwijzers dat op door zelf lessen uit te werken en te
kopiëren. Maar daarvoor zijn een kopieermachine én
elektriciteit onontbeerlijk!
In het bergdorp Komto ontbraken die twee vereisten. Er
kwam een oplossing uit Schagen. Een werkgroep ging aan
de slag en zamelde geld in voor een kopieermachine. Onze
stichting financierde de generator voor de benodigde
elektriciteit. Begin februari hopen we te zien hoe alles
werkt.

En verder..
Voor de 30 kinderen in Ariadjawi voor wie wij voorlopig
één jaar schoolgeld konden betalen is nu genoeg budget
om ze vijf jaar verder te helpen. De gift kwam voort uit
een 65-jarig huwelijksfeest.
Ons streven is om al ‘onze’ kinderen aan een baan te
helpen, maar de hoge jeugdwerkeloosheid maakt dit verre
van gemakkelijk. We gaan dit probleem in januari met
onze partners in Ethiopië bespreken, maar ook aankaarten
bij Nederlandse organisaties.
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IG: Twee Women Promotion Projects (WWP)
Er is nu - met hulp van onze stichting en in navolging van
het WWP in Komto - ook een Woman Promotion Project in
Nekemte opgestart. Tien vrouwen hebben een training
gevolgd (Basic Marketing and Business Skill) en hebben
een krediet ontvangen in de vorm van een melkkoe, een
vleeskoe of handelswaar. De vrouwen worden gecoacht en
ondersteund door pater Tesfaye.
Het WWP in Komto is tot nu toe succesvol. Uit de recente
rapportage blijkt dat de 31 vrouwen hun zaakjes nog
steeds goed op orde hebben, dat ze geld overhouden om
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