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Na onze reis naar Ethiopië begin dit jaar (25 januari t/m 8 februari) hebben twee bestuursleden onlangs
van 17 t/m 27 november nogmaals onze projecten bezocht. Dit keer reisden ze met zijn vieren omdat Henk
en Jan Jaap vergezeld waren van hun echtgenotes Ria en Christien.

Werk voor onze afgestudeerde studenten

Onschuldig in de gevangenis

We weten dat jongeren heel moeilijk aan werk kunnen
komen in Ethiopië. Maar we hebben toch ook enkele
succesverhalen!
Iyasu Tamiru begon in 2011 aan een lerarenopleiding. In
dat jaar verwelkomde hij ons bij aankomst op de
luchthaven. In onze koffer zaten een stuk of 10
doktersjassen, bestemd voor de school in Komto. Leraren
in Ethiopië dragen namelijk een witte overjas.
Toen we hoorden dat Iyasu voor leraar studeerde haalden
we ter plekke een witte jas uit de koffer die hij kon
dragen zodra hij werk zou vinden. Hij trok hem al vol
trots aan. Nu, 3 jaar later, staat Iyasu voor de klas in
Gambela!
Iyasu is niet de enige. Zeven anderen die met onze steun
zijn afgestudeerd hebben inmiddels werk gevonden.
Een van hen is Gemachu Degafa. Over hem kunnen we ook
een mooi verhaal vertellen.

Een van onze studenten, Bikila Gabaju, studeerde ICT
toen hij door de politie werd opgepakt omdat hij in de
buurt was van een plaats delict waar een moord was
gepleegd. Tijdens onze reis in februari 2014 hoorden we
al dat hij gevangen zat.
Nu vernamen we dat zijn zus 5000 birr (200 euro) van
haar zuurverdiende geld aan een advocaat betaalde die
kon bewijzen dat hij onschuldig was. Hij is vrijgesproken
maar er is geen sprake van enige terugbetaling van de
proceskosten.
Hij wil nu dolgraag zijn studie weer oppakken. Wij zullen
dat natuurlijk bekostigen.

Gemachu met een van de slachtossen

Gemacha Degafa studeerde animal science. Na een jaar
gewerkt te hebben op de landerijen van de zusters in
Dhanka heeft hij nu werk op een van onze projecten daar.
Hij verzorgt slachtvee en verbouwt gewassen die als
veevoer dienen. Ook legt hij koffieplantages aan. Deze
activiteiten moeten op termijn geld opleveren voor de
lopende kosten van de school in Dhanka.

Uw donatie wordt 100% goed besteed
Zorg voor elkaar
Bovenstaand verhaal bewijst hoe de mensen zorgen voor
elkaar, dat zit in de Ethiopische cultuur. In Nederland
zijn we die gemeenschapszin een beetje kwijtgeraakt
door de aandacht voor de individuele mens.
In Ethiopië is het doodnormaal dat onze chauffeur
tijdens een rit even naar zijn studerende broer belt, een
ontmoetingsplek met hem afspreekt en hem bij aankomst
wat geld toestopt voor zijn levensonderhoud.
Onze studenten die werk hebben gevonden steunen allen
hun families financieel. Ook staan ze een deel van hun
salaris af aan de missieposten waar wij mee samenwerken.
Dat geld wordt weer ingezet om nieuwe leerlingen een
kans te geven (revolving credit).

Eigen verantwoordelijkheid
Om te voorkomen dat de mensen in Ethiopië te weinig
eigen verantwoordelijkheid nemen sturen wij
tegenwoordig - meer dan vroeger - aan op ‘empowerment’
en ondernemerschap. Deze aanpak krijgt het duidelijkst
gestalte in onze microkredietprogramma’s. We
ondersteunen een aantal WPP’s: Women Promotion
Programs. Vrouwen volgen workshops om het systeem van
leningen te leren. Vervolgens krijgen ze een lening in
natura: een schaap, een koe of een os. Hun inkomen neemt
toe en na verloop van tijd kunnen ze hun lening terug
betalen.
Intussen is er een lam of een kalf geboren. Het is mooi
om te zien hoe trots de vrouwen op hun vee zijn.
De successen stimuleren hun zelfvertrouwen en hun
verantwoordelijkheidsgevoel. Ons uiteindelijke doel is dat
de moeders op den duur in staat zijn de scholing van hun
kinderen zelf te betalen (duurzaamheid).
We bezochten een van de moeders van het project; ze
toonde ons trots haar pasgeboren dochter Martha en het
kalfje dat die week ook was geboren….

Practicumlokalen in aanbouw (Dkanka)

Veel verzoeken
Tijdens onze reis komen er altijd veel uiteenlopende
verzoeken op ons af, zoals:
- een keyboard voor in de kerk; veel kinderen zingen en
dansen enthousiast tijdens de kerdienst;
- verbetering van de watervoorziening in twee dorpen;
- de zusters zouden nog meer weeskinderen willen helpen.;
- toiletvoorzieningen in een kleuterschool;
- ploegossen om het land van de zusters te bewerken.
Thuisgekomen nemen we de meeste verzoeken in
overweging en verliezen daarbij onze eigen doelstellingen
niet uit het oog.

Van de penningmeester

Christien ontmoet de moeder van Martha

Langetermijndenken
Het plannen zit de Ethiopiërs niet in het bloed. We
worden vaak geconfronteerd met ad hoc oplossingen.
Als een huis eenmaal staat wordt er niet meer
geïnvesteerd in onderhoud. Dingen gaan kapot en worden
hooguit bij elkaar geplakt met wat tape.
In vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat onder
onze auspiciën in Dhanka vier nieuwe lokalen zijn gebouwd
met geld van de Vastenaktie en dat er ook sciencelokalen
komen, met hulp van Progressio. We hechten er dan ook
veel waarde aan dat voorzien wordt in een onderhoudsplan
op langere termijn.
Na wat heen en weer gemaild te hebben in de aanloop van
ons bezoek, hebben we in Nekemte op het kantoor van het
NCS (Nekemte Catholic Secretary) over het
onderhoudsplan gesproken. Tot onze verrassing was het
plan al uitgewerkt. Er zal een bankrekening worden
geopend waar jaarlijks door het NCS een dotatie wordt
gedaan. Samen met een bijdrage van onze stichting moet
dat voldoende zijn voor inspectierondes en benodigde
reparaties op de langere termijn. Van de bouwkundige
inspecties krijgen wij jaarlijks een verslag.
Het geld op de bankrekening kan slechts worden
aangewend voor het onderhoud van deze nieuwe
gebouwen!

Aangekomen op het einde van dit jaar maken we de balans
op. Ook dit keer zijn we verrast over hoeveel we met uw
donaties hebben kunnen doen voor ‘onze’ kinderen. Tijdens
de recente reis is dat nogmaals duidelijk geworden.
Ontmoetingen met vele kinderen met een glimlach van oor
tot oor. Een grote dankbaarheid bij de ouders voor onze
steun aan hun kinderen.
De totale uitgaven aan wervingskosten, kostenbeheer en
administratie bedraagt maar ± 3% per jaar. Het
resterende percentage wordt geheel besteed aan onze
doelstelling: kansarme kinderen in West- Ethiopië deel te
laten nemen aan kwalitatief goed onderwijs. Kijkt u eens
op onze website www.schoolprojectethiopie.nl naar de
financiële cijfers.
Hartelijk dank aan allen die ons steunen!!
Misschien kent u in uw omgeving personen van wie u
vermoedt dat zij ons werk ook een warm hart zullen
toedragen. Wilt u hen op ons werk attent maken? Door
meer en hogere donaties kunnen wij nog meer kinderen
naar school laten gaan. Wij gaan er in ieder geval met veel
enthousiasme en inzet mee door!
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