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Situatie Kore – Addis Ababa
Dit is Chekolech. Zij is één van de moeders in het Embracing
Hope project, die is getroffen door de vreselijke ramp in maart
jl. In de extra nieuwsbrief van een paar maanden geleden
hebben we verteld over de ramp, die veroorzaakt werd door
de huizenhoge vuilnisbelt die is gaan schuiven en tientallen
huisjes (onderkomens) heeft bedolven. Er waren meer dan
120 slachtoffers te betreuren en er worden nog altijd mensen
vermist.
De geldinzamelingsactie die wij als FFA op touw hebben gezet
heeft het geweldige bedrag van €10.722,00 opgebracht en er
komt nog steeds geld binnen. Ook langs deze weg willen wij
allen die hieraan bijgedragen hebben hartelijk bedanken. Met
het geld kunnen de mums die alles, maar dan ook alles
verloren hebben, geholpen worden om weer een bestaan op te
bouwen. Zoals Chekolech. Zij staat hier op de foto met haar
nieuwe spullen, zoals keukenmateriaal en een matras. Maar
de mentale hulp die EH geeft is minstens zo belangrijk.

Het uitzicht vanuit het kantoor van EH
op het rampgebied.

Op de EH school
wordt veel aandacht
besteed aan hygiëne.

De kinderen in
de dagopvang
worden prima
verzorgd!
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Fital
De projecten in Fital, die door BFE worden
uitgevoerd, gaan heel goed.
Het hulpproject dat in juli vorig jaar gestart was om
gezinnen te helpen die door de droogte getroffen
waren, werd in januari afgerond. De mensen waren
heel blij met de hulp.
FFA is intussen een begrip in Fital en het is mooi
om de banner te zien boven de ingang van het
kantoor van BFE.
In januari jl. werd er een feestdag georganiseerd en
kregen alle deelnemers aan de hulpprojecten
(ouderen en kinderen) een maaltijd aangeboden en
een stel kleding. Later vertelde Sanka, de voorzitter
van het BFE bestuur, hoe dankbaar mensen zijn,
maar nòg belangrijker voor hen dan een maaltijd en
kleding is dat zij weten dat er naar hen wordt
omgekeken.

De kinderen wachten geduldig tot
zij aan de beurt zijn om kleren in
ontvangst te nemen.
Auto voor BFE
Als het goed is rijdt deze Hilux 4W-D binnenkort in
Ethiopië. BFE had ons al vaker verteld dat het werk
zonder auto bijna niet uitvoerbaar is. Toen wij in
januari van dit jaar op bezoek waren in Fital hebben
wij dat kunnen ervaren en we hebben plannen
gemaakt om sponsors te vinden om een geschikte
auto te kunnen aanschaffen. Dat is gelukt! Enkele
fondsen en particulieren hebben daaraan geweldig bijgedragen, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn.
Een aanvraag bij Wilde Ganzen voor sponsoring is in behandeling en we hopen op een positieve
uitslag. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de auto in Ethiopië te krijgen en dat
heeft heel wat voeten in de aarde. Vooral de papieren rompslomp met de KvK, Ministerie van BuZa
en de Ethiopische Ambassade is nogal omslachtig. Maar het loont beslist de moeite, want in
Nederland een auto kopen voor een NGO in Ethiopië is veel goedkoper dan ginds een auto
aanschaffen. Dat heeft met belasting en invoerrechten te maken.
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REHOBOTH

H el pin g Ch il d r en & Teen ag e Mo t h er s

In de nieuwsbrief van december kon u
lezen dat het kinderhuis verhuisd was naar
een prachtig ander, veel groter huis.
We zijn een half jaar verder en gemeld kan
worden dat zij wéér verhuisd zijn. De huur
van het pand waar zij naartoe waren
gegaan was zo schrikbarend hoog, dat er
wel móest worden uitgekeken naar een
kleiner onderkomen. Dat is gevonden en in
mei zijn de kids verhuisd. Het huis is wel
kleiner, maar het ligt dichtbij hun school,
dus dat is een groot voordeel.
De kids hebben het er prima naar hun zin
en dat is belangrijk!

2005 – de kids toen zij net in Rehoboth woonden

2017 – de kids, inmiddels een stel prachtige tieners
Dit is Hilina, één van de meisjes uit Rehoboth. Zij laat
hier trots de verfdoos en tekenmaterialen zien die zij
gekregen heeft. Hilina tekent heel graag en doet dat
zeer verdienstelijk. Als zij de middelbare school heeft
afgerond wil zij graag naar de kunstacademie. Het zou
geweldig zijn als dat voor haar mogelijk gemaakt kan
worden!

“Deel je brood
met wie honger
lijdt.”
Jesaja 58:7
Een van de kunstwerkjes die Hilina
gemaakt heeft.
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FFA wel en wee
Zoals u wel heeft begrepen zijn we in de afgelopen maanden
vooral druk geweest met de ramp in Addis. Het is geweldig dat we
voor dat doel veel geld bij elkaar hebben gekregen. Dank zij alle
gulle gevers kon er veel hulp gegeven worden.
We merken vaak waardering voor het werk van FFA, zowel in
Nederland als in Ethiopië. Maar ons werk zouden we absoluut
niet kunnen doen zonder de hulp van onze donateurs. En dat zijn
er heel wat! Voor die hulp zijn we uiteraard heel dankbaar.
Ook zijn we heel blij met de opbrengsten van collectes in diverse
kerkelijke gemeentes en b.v. zorginstellingen. Of particulieren die
een extraatje hebben en dat aan FFA doneren.
Toch merken wij al met al dat onze inkomsten terug lopen, zoals
veel “goede doelen” dat probleem kennen. We hebben onze hulp
aan EH moeten verminderen, maar gelukkig hebben we een
fonds attent kunnen maken op het prachtige werk dat EH doet en
we zijn hoopvol dat zij uit die hoek hulp gaan krijgen.
Intussen gaan we natuurlijk door met acties om geld bij elkaar te
krijgen. Zoals verkopingen op diverse markten, verkopingen bij
presentaties, een huisconcert dat in september staat gepland enz.
enz.
Mocht u zich aangesproken voelen en bent u nog geen donateur, maar zou u dat best willen worden,
dan is dat natuurlijk uitstekend! Hieronder vindt u onze bankgegevens. Ook eenmalige giften zijn zeer
welkom! En we zeggen het nog maar eens:

Hartelijk dank aan allen die FFA ook
in het afgelopen half jaar financieel gesteund hebben, zodat het werk
voor de allerarmsten in Ethiopië door kon gaan.
Mogen wij op u blijven rekenen?
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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.
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