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Fital  

  

Afgelopen juni eindigde ons eerste 3-jarige 

project in Fital en wat zijn er prachtige dingen 

gebeurd! 

Er is een evaluatie van de projecten 

gehouden en ook de plaatselijke overheid is 

zeer te spreken over het werk van Bright 

Future Ethiopia (BFE), de partner van FFA en 

de feitelijke uitvoerders van de projecten. 

Er is een nieuw voorstel gemaakt voor de 

komende 3 jaar en de enthousiaste voorzitter van het BFE-bestuur heeft bij dat voorstel 

meteen een suggestie gevoegd voor een 5-jarig project en tevens uitbreiding van het project. 

Wat zouden wij hem, en de mensen in Fital graag ter wille willen zijn en de projecten willen 

uitbreiden. Maar helaas: dat kan FFA niet bekostigen. We zijn erover gaan nadenken of er 

niet een mogelijkheid zou zijn om samen te gaan werken met een andere en grotere 

organisatie op het gebied van “hulp aan de allerarmsten”. Toen zijn we met een ons bekende 

organisatie, die o.a. ook ervaring heeft in Ethiopië, om de tafel gaan zitten en de gesprekken 

zijn heel hoopvol gebleken. Daar zijn we heel blij mee en we hopen dat we u binnen 

afzienbare tijd het goede nieuws kunnen vertellen dat we samen gaan werken met deze 

organisatie!  

Auto Fital   

  
 

Dit is hem dan: de auto die we inmiddels 2 jaar geleden in Nederland hebben kunnen 

aanschaffen voor de projecten in Fital. Dat was met behulp van diverse sponsors, waaronder 

Wilde Ganzen. Waarom daar NU pas iets over in de nieuwsbrief verteld wordt? Omdat we 

twee jaar, ja echt: TWEE JAAR bezig zijn geweest om de auto taxfree in Ethiopië te krijgen. 

Wat een drama was dat! Het begon met documenten die van een eindeloze reeks stempels 

en handtekeningen moesten worden voorzien, daarna de eisen waaraan de auto moest 

voldoen en die elke keer veranderden, de laksheid van de overheden die maanden tijd nodig 

hadden om een document op te stellen en te ondertekenen enz. enz. Hoewel we meerdere 

keren de moed dreigden op te geven is het uiteindelijk toch gelukt om de auto in Fital te 

krijgen. En wat zijn zij er blij mee!  



 

 

REH OBOTH
H el ping  Ch il d r en  &  Teen age Mo t h er s  

 

De tieners van Rehoboth, het 

kinder/tienerhuis in Addis Abeba, 

hebben het einde van het schooljaar 

onlangs afgesloten. De resultaten van de 

examens zijn op dit moment nog niet 

allemaal bekend, maar er is goede hoop 

dat de jongeren allemaal geslaagd zijn of 

over zijn gegaan. Aschalew, de oudste 

van het stel, die in Dire Dawa studeert, 

hoopt volgend jaar zijn studie te kunnen                     2e jongen van links is Aschalew 

voltooien. Het gaat heel goed met zijn studie,  

die hij met de hulp van een particuliere (FFA-)sponsor kan doen.  

Het is te hopen dat zijn “Rehoboth broers en zussen” zijn goede voorbeeld volgen!  

EIFFEL 

Er is nog iets moois te melden. 

We hebben u vorig jaar voorgesteld aan ons nieuwe bestuurslid Ellodin Taddesse. Ello is als 

Ethiopische zeer betrokken bij het werk van FFA en we zijn heel blij met haar inzet. Ello 

werkt als juriste bij EIFFEL Consultancy en bij EIFFEL is een actie gehouden om geld te 

verzamelen voor een goed doel en….. dan goede doel was FFA! Het prachtige bedrag ad  

€ 1.200 werd op onze rekening overgemaakt. FFA kan elke donatie heel goed gebruiken, 

dus ook vanaf deze plaats: HEEL HARTELIJK DANK, EIFFEL, VOOR DEZE MOOIE 

DONATIE! Het leek ons leuk om een specifiek doel te kiezen waaraan we dit geld willen 

besteden en we hebben besloten om REHOBOTH ermee te steunen. Rehoboth is trouwens 

opgezet door een tante van Ello, die de “moeder” is van de jongeren die er wonen en die zij 

een jaar of 15 geleden letterlijk van de straat heeft gehaald. Vooral met de opgroeiende 

tieners is er steeds meer geld nodig om rond te komen. We gunnen het Rehoboth dan ook 

van harte! 

 

“Deel je brood met wie 

honger lijdt.”               
Jesaja 58:7 

 

    

Weet u…… Weet u…… Weet u…… 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.    

 



 

Embracing Hope Ethiopia    

 

Regelmatig ontvangen we 

bericht over de projecten van 

Embracing Hope Ethiopia. 

Alayu, de directeur en uitvoerder de EHE-projecten is 

iemand die intens bewogen is met de moeders en de 

kids die bij EHE betrokken zijn. Het is niet te geloven 

maar bijna alle ongeveer 300 kinderen kent hij bij naam 

en van de meesten weet hij precies de achtergrond te 

vertellen. Maar Alayu is niet alleen zeer betrokken bij de 

deelnemers van het project, maar ook bij degenen die 

om hulp komen vragen en die hij door gebrek aan 

financiën NIET kan helpen. Vreselijk vindt hij het als hij 

zo iemand weg moet sturen. Dat geeft ook ons aan dat 

we keihard door gaan om ons in te zetten voor deze 

prachtige stichting! 

 

                  Alayu Tadesse               

Eén van de deelneemsters is Meskerem, de 18-

jarige moeder van Kalu. Meskerems’ vader 

overleed toen zij een kleuter was. Haar moeder 

had grote moeite om haar en haar kleine broertje 

groot te brengen. Door hard te werken kon zij hen 

gelukkig naar school laten gaan en dat was 

heerlijk voor Meskerem, want ze leerde graag. 

Toen zij in grade 10 zat gebeurde er iets ernstigs. 

Meskerem, zij was toen 15 jaar, werd verkracht 

door een klasgenoot en raakte zwanger. Zij kon de 

school niet afmaken en kwam thuis te zitten. Het 

was een drama, ook voor haar moeder. Haar 

zoontje Kalu werd geboren en Meskerem 

probeerde met klusjes wat te verdienen om in 

leven te blijven. Toen zij en haar moeder de 

wanhoop nabij waren hoorde Meskerem van het 

EHE project. Zij trok de stoute schoenen aan en 

ging om hulp vragen. De stafmedewerkers van 

EHE gingen bij haar thuis kijken hoe de situatie was en troffen een wanhopige toestand aan. 

Zij besloten Meskerem en Kalu te helpen. Meskerem kreeg de kans om verder te leren en 

heeft dit voorjaar het diploma voor kinderverzorgster in een daycare centre gehaald en zij 

heeft nu een baan. Zij doet het werk met veel plezier. In de weekends past haar moeder op 

Kalu en Meskerem werkt dan om wat extra bij te verdienen.  

Dit was het verhaal van een intens dankbare Meskerem.   

 

Ook in het afgelopen half jaar hebben wij weer veel  donaties en 

prachtige giften ontvangen, waar we heel blij mee zijn. Zonder 

de hulp van velen die onze stichting een warm hart toedragen 

zouden we ons mooie werk in Ethiopië nooit kunnen uitvoeren!

 



 

 

Almaz 

Als u onze nieuwsbrief al langer leest zult u zich 

misschien Almaz herinneren, een jonge vrouw 

met 3 kinderen die weduwe was geworden en 

aan wie FFA financiële ondersteuning heeft 

gegeven.  

Het was de bedoeling om dat voor 1 jaar te doen, 

maar dat werd ook nog een tweede jaar. Dat was 

nodig omdat Almaz veel ziek was en nauwelijks 

kon werken voor de kost. Begin dit jaar werd de 

reden van haar zwakke gezondheid duidelijk. Zij 

bleek HIV positief te zijn. Duidelijk is nu ook de 

oorzaak van overlijden van haar man en haar 

zoontje. De dochters van Almaz, Elsa en Mihiret, 

zijn gelukkig niet besmet. Almaz’ zwager, die de 

zorg voor dit gezin op zich heeft genomen heeft 

het voor elkaar dat Almaz medicatie krijgt. 

Hoewel die gratis door de overheid wordt 

verstrekt is het hem pas na heel veel moeite 

gelukt om in elk geval voor de komende 

maanden die medicijnen te bemachtigen. Omdat 

bij die medicijnen goede voeding een vereiste is 

en voor goede voeding natuurlijk geld nodig is,   

 Almaz met haar dochter Mihiret         hebben wij begin dit jaar een actie gehouden en  

                sponsors gevraagd om Almaz te helpen.  

Dat is een succes geworden en daar zijn wij, maar natuurlijk ook Almaz heel dankbaar voor. 

De financiën zijn dusdanig dat we voor ruim een jaar de kosten voor levensonderhoud voor 

Almaz kunnen vergoeden. Allen die daar aan meehelpen heel, heel hartelijk dank! 

De hulp van een privésponsor maakt het mogelijk dat Elsa en Mihiret naar school kunnen. 

Zij doen beiden goed hun best. Elsa heeft nu grade 7 afgerond en Mihiret begint het nieuwe 

schooljaar aan grade 7. 
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Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Stuur ons een mailtje met uw verzoek.   

Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn via ons email-adres welkom. 


