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Jaargang 18, nummer 23       september 2022 
Het is de hoogste tijd dat wij u weer berichten over de activiteiten van onze stichting en de 

wederwaardigheden van onze partners in Ethiopië. Want hoewel het nog steeds niet gelukt is om onze 

mensen te bezoeken, heeft eenieder in de tussentijd niet stilgezeten.  

Wij blijven ons voor de meest kansarme kinderen en hun leefomstandigheden inzetten, juist nu in deze 

uiterst moeilijke tijd, met de politieke onrust en na de COVID-pandemie. Wij zijn ontzettend blij dat u ons 

blijft helpen om hen een toekomstperspectief te bieden. 

 

 

Naaiproject in Aria Jawi 

Tijdens ons bezoek in 2018 troffen wij in een 

parochiezaal in het dorp Aria Jawi een aantal 

ongebruikte trapnaaimachines aan, ooit geschonken 

door een organisatie in Duitsland. We hielpen ze te 

repareren en een naaiopleiding voor jongeren te 

starten. Het jaar daarna kregen de cursisten in ons 

bijzijn de eerste certificaten uitgereikt. De 

behoefte was groot om dit project te continueren. 

Geld was o.a. nodig om leraren, workshops, en de 

aanschaf van stoffen, naaigerei en enkele 

elektrische naaimachines te bekostigen. 

Wilde Ganzen heeft het project dit jaar 

geadopteerd en droeg 50% van het budget bij. SSE 

bracht met eigen bijdragen, externe fondsen 

(waaronder St. KOOK uit Alkmaar) en de opbrengst 

van een benefiet tennis toernooi de andere helft 

van het benodigde bedrag bijeen. 

De vervolg-naaiopleiding werd dit jaar door 12 

jongeren voltooid. Ook volgden zij workshops over 

lokale fondswerving, communicatievaardigheden, 

genderproblematiek, werkplanning en inkomen 

genererende activiteiten. Er werd marktonderzoek 

gedaan naar de afzet van genaaide kledingstukken, 

zoals schooluniformen, T-shirts, beddenspreien, 

rokken en broeken. Dat leidde ertoe dat de 

kandidaten zich bekwaamden in het maken van die 

producten. We hebben vernomen dat de 

afgestudeerden nu al staat zijn om wat te 

verdienen. Een van hen vond reeds werk in een 

naaiatelier. 

 

Schade door oorlogsgeweld. 

In de zomer van 2021 heeft onze stichting besloten 

de aanschaf van toiletvoorzieningen te realiseren op 

een kleuterschool in Lalistu Angar. Daar geeft abba 

Mituku, een zeer betrokken pater, leiding aan de 

plaatselijke school. Helaas werden in de afgelopen 

winter alle bouwmaterialen gestolen en door 

oorlogsgeweld bestaande schoolgebouwen vernield.  

Nu de rust aldaar is weer gekeerd heeft onze 

stichting samen met Wilde Ganzen en St, KOOK 

financiële middelen gegeneerd, zodat schoollokalen 

worden opgeknapt, schoolmeubilair en leermiddelen 

kunnen worden aangeschaft. Ook de toiletten komen 

er. Zo kan het broodnodige onderwijs – onze core 

business - komend schooljaar toch doorgaan! 

http://www.stichtingethiopie.nl/
http://www.stichtingethiopie.nl/
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Uw donatie wordt altijd 

 100% goed besteed! 
 

 

Nog meer kinderen in het schoolproject 

Uit diverse parochies in het bisdom van Nekemte 

komen vragen van paters om nog meer allerarmste 

kinderen met schoolgeld en maaltijden te 

ondersteunen. De coronatijd en de soms wat 

sombere berichten uit Ethiopië hebben u als 

donateur niet weerhouden uw steun te continueren. 

Wij hebben daardoor extra middelen vrij kunnen 

maken om voor nog eens 30 leerlingen het verschil 

te maken. Zodoende maakten wij leerlingen én 

paters heel erg blij, getuige onderstaand 

mailbericht:  

Dear rev.Kees Van Straaten secretary 

school project Ethiopia and Rev.Mr.Henk 

Pielage and all the staffs of school project 

Ethiopia. 

May the peace and love of our Lord Jesus 

Christ be with you now and forever. 

THANK YOU FOR YOUR IMMEDIATE 

RESPONSE AND GOODNEWS FOR ME 

AND FOR POOR CHILDREN, SPECIALLY 

FOR AT THIS BAD TIME AND DIFFICULT 

TIMES. 

GOD BLESS YOU AGAIN AGAIN AND 

AGAIN. I ASSURE YOU THAT YOU ARE 

ALWAYS IN MY DAILY PRAYERS ! 

THANKING ADVANCE! 

A. Wondimu Worku 

 

Alle paters gaan elke zomer enkele weken op retraite en 

stuurden ons deze groepsfoto.  

 

 

 

 

 

Benefietactiviteiten door de Larense 

Montessorischool 

 

 

Op de Larense Montessorischool is het thema 

‘Leesplezier' op 12 september afgetrapt. De school 

staat de komende weken in het teken van het 

vergroten van de leesmotivatie en de veelzijdigheid 

van lezen.  

Het thema wordt kosmisch aangeboden, wat inhoudt 

dat lezen op allerlei manieren vanuit verschillende 

vakgebieden wordt belicht.  

Tijdens de Nationale Kinderboekenweek wordt het 

thema afgesloten met een boekenmarkt. Boeken 

voor jong en oud worden onder vrienden en familie 

verzameld en verkocht, zodat de boeken een tweede 

leven krijgen. De opbrengst van de boekenmarkt 

komt ten goede aan Stichting Schoolproject 

Ethiopië.  

Op vrijdag 23 september zijn twee bestuursleden 

uitgenodigd om de leerlingen en leerkrachten kennis 

te laten maken met onze stichting en het belang van 

haar werk uit te leggen.  

Aan de boekenmarkt zijn bovendien een sponsorloop 

en een inzamelingsactie van lege flessen gekoppeld.  

Over deze acties en hun opbrengst informeren we u 

graag in de volgende nieuwsbrief. 
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