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Situatie in Ethiopië
De situatie in Ethiopië is niet zoals we die graag zouden zien. Al meer dan een jaar zijn er onlusten,
die soms heel hoog oplopen. Er is veel onvrede over de huidige regering die uitsluitend bestaat uit
personen van één bevolkingsgroep,
een groep die slechts 6% uitmaakt
van de Ethiopische bevolking. Er is in
oktober een noodtoestand
uitgeroepen en die heeft o.a. tot
gevolg dat de sociale media (Skype,
Facebook, Viber, WhatsApp etc.)
compleet geblokt zijn. Ook het
internet geeft veel problemen. Dat is
lastig, niet alleen voor bedrijven, maar
ook voor stichtingen die in/met
Ethiopië werkzaam zijn. Zoals FFA.
Zo goed en zo kwaad als het gaat
houden wij contact, maar het gaat
moeizaam. We hopen dat er gauw
verbetering in de situatie komt,
natuurlijk in de allereerste plaats voor
de Ethiopiërs die hier erg onder lijden.
Embracing Hope (EH)
Door de huidige situatie in Ethiopië is ook voor EH, de stichting waar wij mee
samenwerken, de situatie in Ethiopië heel moeilijk, Het levensonderhoud wordt maar
duurder en duurder en het blijkt erg moeilijk te zijn voor de “mums” om werk te vinden.
Denk nu niet dat ze bij EH de moed opgeven, want dat gebeurt niet, ondanks de
moeilijke situatie.
Er was een paar maanden geleden groot verdriet toen een kindje uit het project erg ziek werd.
Het jochie werd met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis, maar diezelfde nacht overleed hij.
Het is ontroerend om te merken hoe iedereen die betrokken is bij EH meeleeft met dit verdriet.
Als u FFA al wat langer volgt, zal het u wellicht opvallen dat “Embracing Hope Ethiopia” een
naamsverandering heeft ondergaan. Omdat EHE ook in Turkije projecten gaat starten is de naam
“Embracing Hope” (EH) geworden.
We hopen dat er in Turkije net zulke mooie projecten kunnen ontstaan als in Ethiopië!
Het is trouwens de moeite waard om de website van EH eens te bekijken:
www.embracinghopeethiopia.com. Als u op de startpagina op “read more” klikt, komt u op de
pagina waarop naar FFA wordt verwezen.

is nu

We stellen weer twee moeders van ons project en hun kindje aan u voor:
Serkalem
Serkalem is heel blij dat het voor haar zoontje Sintayehu
mogelijk is om naar school te gaan en dat hij goed gezond
is. Serkalem verkoopt groenten en daarmee verdient zij
zo’n 900 birr (ong. € 36) per maand. Als je bedenkt dat de
huur die zij moet betalen 600 birr is, is haar inkomen
zorgwekkend laag en lang niet genoeg om haar gezin te
onderhouden. Serkalem zit op de alfabetiseringscursus van
EH en volgt de lessen enthousiast.
Sintayehu doet het heel goed op school. Hij vindt het
heerlijk om met vriendjes te spelen en vooral om met hen
te voetballen. Leren lezen vindt hij ook heel leuk en hij is er
trots op dat hij al heel wat woordjes kent van het
ingewikkelde Amhaars. Sintayehu staat ook altijd klaar om
de juf te helpen.
Tsegie is op dit moment helemaal afhankelijk van de hulp van EH.
Gewoonlijk verdient zij ongeveer 800 birr (ong. € 32) in de maand,
als zij tenminste werk kan vinden. Dat was de laatste maanden
bijna onmogelijk omdat er in de buurt steeds minder dag-arbeiders
gevraagd werden. Daar komt bij dat haar gezondheid zeer te
wensen over laat, want zij heeft veel last van maagzweren.
Gelukkig kan zij met hulp van EH daarvoor behandeld worden.
Lidia, haar dochtertje, vindt het leuk om mama te helpen met
koken. Ook speelt zij graag met het poesje dat op de compound
waar zij woont, rondloopt. Lidia doet het goed op school en kan al
aardig lezen en schrijven. Zij kan zelfs al uit de Bijbel voorlezen!

REHOBOTH
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Kinderhuis Rehoboth heeft bewogen maanden achter de rug. In onze zomereditie heeft u kunnen
lezen dat er tijdens het werkbezoek van FFA geconstateerd was dat er veel geïnvesteerd moest
worden in het huis waar de tieners woonden. FFA had toegezegd een budget voor de reparaties en
het opknappen beschikbaar te stellen. Echter, het bleek dat de huiseigenaar het prima vond dat de
reparaties en verbeteringen aan het huis uitgevoerd werden, maar hij wilde toch ook een
huurverhoging van maar liefst 300% en was niet op andere
gedachten te brengen. Zo’n enorme huurverhoging was
onmogelijk op te brengen door Rehoboth. Er is op zoek
gegaan naar een ander huis en dat was niet eenvoudig,
want de huren zijn in Addis inmiddels enorm hoog. Maar
gelukkig werd er een heel geschikt huis gevonden en na
veel onderhandelen is besloten om het huis te huren. FFA
heeft voor een half jaar de huur op zich genomen en Netsi
Assefa, de moeder van het kinderhuis is hard op zoek
naar aanvullende fondsen.
Bijzonder is om te vertellen dat Ashalew, de oudste van de
12 “Rehoboth-tieners”, die in Dire Dawa studeert, veel
heeft betekend in èn het zoeken naar een geschikt huis èn
in het onderhandelen over de huurprijs. Prachtig om te
zien hoe een jongen, die als straatjongen voor galg en rad op zou groeien zich zo heeft ontwikkeld
dat hij zulke dingen kon doen! Het gaat trouwens ook met zijn studie heel goed.

Op deze foto zit Netsi (in witte
traditionele jurk) te midden van
haar kinderen.
De jongen in de grijze trui achter
haar is Ashalew.

Deel je brood met wie
honger heeft.
Jesaja 58:7
Fital
Hoewel ook de contacten met de projecten in Fital moeizaam
verlopen, weten we intussen wel dat het nood-voedselhulpproject naar tevredenheid is verlopen.
Zoals de afspraak was heeft er in de afgelopen periode van
een half jaar drie keer een voedseldistributie plaats
gevonden. De dank van de gezinnen die geholpen zijn is
uiteraard groot.

Wat betreft ons nieuwe project voor hulp
aan alleenstaande ouderen en kwetsbare
kinderen is de afgelopen maanden ook veel
werk verzet. Omdat Bright Future Ethiopia
een nieuwe stichting is, heeft het benoemen
van personeel, het inrichten van een kantoor
etc. de nodige aandacht gekregen.
Het selecteren van de deelnemers aan het
project (wie heeft de hulp het hardst nodig?)
was daarna het eerste wat moest gebeuren. Natuurlijk
in samenspraak met de overheid, want het is niet
toegestaan om “op eigen houtje” mensen te helpen.
De overheid bepaalt WIE er geholpen mag worden.
Daar kun je over denken wat je wilt, maar zonder hun
toestemming kun je niets beginnen.
We zijn blij dat het project eindelijk van start heeft
kunnen gaan.
Goed nieuws!
Het is u al eerder beloofd, maar nu is het toch ECHT
waar: de splinternieuwe website van FFA is in de lucht! Het heeft even
geduurd, maar het wachten is de moeite waard, want hij is werkelijk prachtig.
En weet u wat leuk is? U kunt het met eigen ogen gaan zien! Het adres is:
www.food-for-all.nl (Natuurlijk wel eerst even de nieuwsbrief uitlezen!)
Onze mooie website hebben wij te danken aan Harmen Haag van “Webbdone
IT Services” die veel werk heeft verzet om dit moois voor elkaar te krijgen.
Harmen, nogmaals: hartelijk dank!
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Hartelijk dank aan allen die FFA ook
in het afgelopen jaar financieel gesteund hebben, zodat het
werk voor de allerarmsten in Ethiopië door kon gaan.
Mogen wij op u blijven rekenen?

Veel dank! – Hulp BLIJFT nodig!
De bovenstaande regels spreken voor zich:
wij zijn heel blij met al degenen die ons het afgelopen jaar gesteund hebben.
U heeft het mogelijk gemaakt dat wij het werk waarover in deze nieuwsbrief wordt verteld,
konden uitvoeren. En daar willen wij graag mee door gaan!
BLIJFT u ons helpen?
Ook wij hebben, net als de meeste goede doelen, te maken met terugloop van inkomsten.
Dus ook nieuwe donateurs zijn hartelijk welkom!
Zelf zitten wij ook niet stil.
In het voorjaar staan er weer een benefiet huisconcert,
diverse presentaties en een Ethio-sale gepland.
Wij houden u op de hoogte. Natuurlijk blijven wij ook
Ethiopische artikelen verkopen. Interesse?
Neem contact op met het secretariaat en we kunnen u veel
van onze artikelen laten zien.
Sinds enkele weken kunt u ook terecht in Utrecht, waar in de
shop “Draagkracht” (Loef Berchmanstraat 9) onze leuke
(cadeau-) artikelen verkocht worden.

Weet u…… dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten
voor een boeiende presentatie waarbij wij vertellen en
beelden laten zien van Ethiopië en wat “Food For All”
daar doet. Gecombineerd met ons “winkeltje” (verkoop van originele Ethiopische artikelen)
wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard!
Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat

Colofon Food For All:
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
leden:

Kees Buitelaar, Sliedrecht
Franny Treurniet, Vlaardingen
Natnaël Assefa, Rotterdam
Marijke van Papeveld, Lunteren
Diana Engelbracht, Capelle a/d IJssel

adviseur:

Hans Treurniet, Vlaardingen
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Christoffelkruid 29
3137 WR Vlaardingen
010 – 4750757
info@food-for-all.org
www.food-for-all.nl
Rotterdam nr.24355514

IBAN : NL 24 INGB 0004318998 t.n.v. St. “Food For All”
Food For All is een ANBI-erkende stichting
Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen?
Stuur ons een mailtje met uw verzoek.
Adres: info@food-for-all.org
Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn op dit adres welkom.

