BEZOEK AAN ETHIOPIE FEBRUARI 2009
In februari 2009 bezochten voorzitter Henk Pielage, de
nieuwe voorzitter en secretaris Geertje Roelofsen alle 7
deelnemende scholen. Henk, kersvers voorzitter en voor de
eerste keer in het gebied, was erg onder de indruk van het
vele werk dat wordt verzet door de medewerkers van de
missieposten.
Hieronder volgt een impressie van het bezoek.
Speciaal benieuwd waren we naar de ervaringen van de
groep in Babiche, waar we in september 2008 met een kleine
groep (op proef) gestart waren. Abba Zelalem, de pater die de groep begeleidt, ontving ons
uitgebreid met 'zijn' kinderen, die zichzelf voorstelden en presenteerden met vrolijk gezang.
We konden hen vragen stellen; daarna was er voor ons en voor de kinderen een lunch
klaargemaakt met de – in Ethiopië zo bekende – koffieceremonie tot slot. De pater is erg
gemotiveerd om dit schoolproject vorm te geven. We verwachten veel van hem.
In een week tijd hadden we de mogelijkheid om overal gericht, efficiënt en intensief onze
projecten te bespreken, waarbij informatie over mogelijkheden i.v.m. de vervolgopleiding na
de basisschool ons speerpunt was. Immers, de eerste kinderen gaan nu de basisschool
afronden.
Als kinderen minder dan 5 km van een (regering-)school voor voortgezet onderwijs wonen,
kunnen ze lopend naar school. Wonen ze verder weg dan zullen ze onderdak moeten krijgen
in Dembi Dollo, Gutte of Nekemte. Ze huren dan met elkaar een eenvoudig onderkomen om
de kosten te drukken. Maar ze hebben ook een matrasje, dekens en wat kookspullen nodig,
plus wat eten elke dag. Deze manier van verblijf schijnt heel goed te gaan en wordt al op
veel plaatsen toegepast. De kinderen in die buurt zijn gewend om op deze manier naar het
vervolgonderwijs te gaan. Er is geen “oppasmoeder” nodig, want de verantwoordelijke zuster
of abba van de lagere school blijft ook nu het aanspreekpunt als er problemen zijn.
Na onze gesprekken met de contactpersonen van iedere school zijn we tot de conclusie
gekomen dat stoppen na groep 8 erg jammer zou zijn. De kinderen hebben dan te weinig
mogelijkheden. Doorgaan t/m groep 10, waarna een nationaal examen plaatsvindt, geeft ze
de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen of door te gaan met de 11e en de 12e klas,
waarna een universitaire studie of beroepsonderwijs mogelijk is. De universiteit wordt door
de regering betaald.
Wij kwamen vol energie terug. De kinderen maken het goed en willen graag verder leren. We
zullen ze hierin zeker steunen.

