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Vanwege de politieke onrust in Ethiopië moesten wij een bezoek meer dan twee jaar uitstellen, maar in
januari jl. zijn twee van onze bestuursleden er weer geweest. In deze Nieuwsbrief leest u over enkele
bijzondere gebeurtenissen die Henk en Jan Jaap meemaakten. Zij bezochten alle scholen en lopende
projecten en ontdekten dat ‘onze’ leerlingen het goed doen, en ook de microkredietprojecten slaan op veel
plaatsen goed aan. Wij zijn dankbaar dat wij ons met uw steun kunnen blijven inzetten om kansarme
kinderen een kansrijkere toekomst te bieden.

Solidariteit

Kraambezoek

Op de St. Michaëlschool in Addo (waar wij 53
leerlingen ondersteunen) voelen de leraren zich
betrokken bij de erbarmelijke omstandigheden van
een aantal Somalische vluchtelingen. De
vluchtelingen spreken dezelfde taal en dat geeft de
leraren blijkbaar voldoende motivatie om 5% van
hun maandsalaris in te leveren.

In Sakko werd met
onze hulp een
microkredietproject
gestart met 15
moeders van
evenzoveel
schoolkinderen die wij
steunen. Wij
bezochten enkele
vrouwen van dit project thuis. Een van hen had net
een baby gekregen (foto). Zij en haar man hebben
nu 5 kinderen en moesten hun huis vergroten.
Daartoe leenden zij bij de zusters 7000 birr
(ongeveer 210 euro). Met dat geld konden zij de
verbouwing uitvoeren. De echtgenoot werkt bij de
zusters en lost iedere maand 200 birr van de schuld
af.
De 15 vrouwen van het microkredietprogramma
hebben samen een bankrekening waar iedere vrouw
twee keer per maand 20 birr op stort. Hun
spaargeld groeit langzaam maar gestaag.
Van de 3800 euro die wij in dit project stopten, is
o.a. een kippenhok gebouwd (zie hieronder) met 10

Op bovenstaande lijst is te zien wat het salaris is
per medewerker en hoeveel ze afstaan. Een
beginnend leraar verdient 2400 Ethiopische birr
per maand, dat is zo’n € 72. Geen vetpot dus en
ondanks dat zijn ze in staat iets af te staan aan
mensen die het nog meer nodig hebben.
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hennen en een haan.
De vrouwen verzamelen de eieren voor de verkoop
en hopen op wat broedsels zodat het aantal kippen
toeneemt. Er staat ook een gebouwtje dat als
winkeltje fungeert en een graanmolen waar de
vrouwen de graanoogst van de dorpelingen tegen een
geringe vergoeding malen.
Hoewel ze nu al wat verdienen, krijgen ze
binnenkort allemaal een drachtige koe. Dan ziet hun
toekomst er opeens heel anders uit. Na de geboorte
van het kalf kunnen ze de koe melken. De
ochtendmelk is de beste, die wordt verkocht. De
avondmelk is voor eigen gebruik.
Uiteindelijk kunnen ze de lening voor de aanschaf
van de koe terugbetalen. In andere plaatsen waar
we dergelijke projecten stimuleerden is dat ook
gelukt en hebben de vrouwen daar onze hulp niet
meer nodig. Zij betalen de studie van hun kinderen
voortaan zelf.

riksja naar het huisje van oma en de kinderen
Robera, Ararsa, Ebise en Yisihak. De weg er naartoe
was erg slecht en de riksja dreigde een keer te
kantelen, maar ze arriveerden heelhuids. De
kinderen straalden omdat ze Henk en Jan Jaap
natuurlijk herkenden. Oma was ook blij verrast.
Henk en Jan Jaap constateerden dat oma lijdt aan
podoconiosis (elephantiasis). Ze hebben haar
voorgedragen voor een programma dat deze ziekte
behandelt en dat de zieken financieel steunt.
Ze waren zeer onder de indruk van deze flinke en
moedige mensen.
Uw donatie wordt 100% goed besteed

Samson wil dokter worden
Dit is Samson Issac. Hij is helaas wees en wordt
opgevangen door zijn tante in Addis Abeba. Gelukkig
heeft hij een goed stel hersens en

De Overhael in actie voor vier weeskinderen
Basisschool de Overhael in Driehuizen heeft in
december 2017 actie gevoerd voor de vier
weeskinderen Tekalegn. Hun moeder stierf vorig
jaar door een ziekte en hun vader kwam onlangs om
door een ongeluk. De kinderen wonen in Nekemte bij
hun oma. Door extra acties na de Kerstviering
hebben de leerlingen van de Overhael ruim 500 euro
opgehaald, voldoende om dit jaar uniformen,
schoolgeld, schoolspulletjes en schoolboeken voor
de vier te betalen. Henk heeft de kinderen via
zuster Ancy met de Overhael in contact gebracht.
Nu kan de school zelf via mailcontact op de hoogte
blijven.

doorzettingsvermogen. Door uitmuntende resultaten
op school is hij toegelaten tot een prestigieuze
medische opleiding in het Black Lion Hospital in
Addis. Hij is inmiddels tweedejaars. Hij hoopt zich
later te specialiseren tot chirurg. Onze stichting is
blij hem hierin financieel te kunnen steunen.
Tijdens het bezoek aan Addis hebben Henk en Jan
Jaap met hem gesproken. Hij was erg blij de
stethoscoop, bloeddrukmeter en thermometer die
hij van ons kreeg; belangrijke attributen voor een
arts. Hij vroeg ook om studieboeken: die proberen
we de volgende keer mee te nemen.
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Oma en de vier kinderen Tekalegn

Henk en Jan Jaap brachten een bezoek aan de
familie Tekalegn. ’s Morgens hadden ze de kinderen
al op school ontmoet en konden ze hen verblijden
met cadeautjes. ’s Middags gingen ze samen met
zuster Ancy en een leraar die Amhaars spreekt, per
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