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Zestiende nieuwsbrief 
 
Twee keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief: in juni en in december. 
Dit is de 16e nieuwsbrief alweer. 
We houden u graag op de hoogte van het wel en wee van onze stichting en vooral over ons 
vrouwenproject in Addis Ababa, Ethiopië. 
 

Gang van zaken 
 
Op dit moment zitten wij in de laatste fase 
van projectperiode 2011-2013. Dat wil 
zeggen dat in 2014 een nieuwe periode van 
drie jaar van start kan gaan.  
Echter, dit kan niet zonder dat er een goede 
evaluatie is gemaakt van de afgelopen 
projectjaren. Aan het einde van het 1e 
projectjaar is er een evaluatie gedaan door 
de projectleiding zelf, maar wij hebben er 
voor gekozen om nu een uitgebreide, meer 
professionele evaluatie door derden te laten 
uitvoeren. Dit omdat niet alle onderdelen van 

ons project even succesvol zijn gebleken. Om te weten wat daar de oorzaak van is, is een 
evaluatie door een professioneel bureau heel belangrijk. Deze evaluatie zal in juli 2013 worden 
uitgevoerd en in augustus 2013 zal een delegatie van ons bestuur naar Addis Abeba gaan om 
de resultaten door te nemen en plannen te bespreken voor de komende periode. 
 
Wij stellen een paar deelneemsters aan u voor: 
 
Betelihem Tsegaye 
 

Betelihem werd geboren in september 1984 in Showa in de 
Amhara regio. Toen haar ouders scheidden ging haar 
moeder met Betel en haar broertjes en zusjes naar Addis 
Abeba. Daar was het leven verre van gemakkelijk voor het 
gezin. Zij leefden in grote armoede. Er was niemand die het 
gezin te hulp kwam. Toen haar moeder werk vond in de 
bouw werd het er niet veel beter op. Het werk was veel te 
zwaar voor haar. Plus dat zij geen aandacht kon geven aan 
haar gezin. Betel was toen ongeveer 12 jaar en ging 
culturele alcohol (talla en arike) verkopen. Daar verdiende 
zij een schijntje mee en het gezin bleef in grote problemen 
zitten. 
Vorig jaar kwam Betel via de Kebele Administration (dat is 
de wijkoverheid) in contact met ons project en zij werd 
aangemeld als deelneemster. Zij kreeg de kans om een 
opleiding te volgen voor kapster. Vorig jaar heeft zij die 

opleiding met goed gevolg afgerond. Met andere deelneemsters runt zij nu een kapsalon en 
hoewel de inkomsten (nog) niet echt hoog zijn, lukt het haar en haar collega’s om zelfs een  
 



 
 
beetje te sparen. Van dat geld hopen zij t.z.t. een  wasmachine  te kopen. Om kosten te sparen 
woont Betel in een piepklein kamertje achter de kapsalon. Daar is zij dik tevreden mee. 
Onnodig om te vertellen dat Betel erg blij is dat zij de kans kreeg om een opleiding te volgen en 
nu haar eigen inkomen kan verdienen.  
 

Heeft u onze website weleens  bezocht?  
www.food-for-all.org 

 
Dit is Hiwot Belew.    
 
Hiwot is ook een van onze deelneemsters, die de 
kappersopleiding heeft gevolgd. Zij was getrouwd, 
maar zij is na een moeizaam leven  gescheiden.  
Zij heeft één kindje.  
Ook Hiwot zat in ernstige problemen toen zij in 
contact kwam met ons project. Zij kwam in 
aanmerking om de kappersopleiding te volgen en 
dat was voor haar een geweldige kans. Nadat zij 
de opleiding voltooid had werkte zij net als Betel 
als kapster. Hiwot bleek het werk goed in de 
vingers te hebben.  

Jammer dat de samenwerking met haar collega’s niet 
altijd even soepel verliep.  
Na enige tijd werd Hiwot gevraagd om trainster te 
worden in het opleidingsinstituut. Een prachtige 
uitdaging, die zij met beide handen aangreep.  
Op dit moment werkt Hiwot dus als trainer en verdient 
een vast salaris. Ze is erg gelukkig en dankbaar voor 
de kans die zij via ons project heeft gekregen. Zij 
verdient nu genoeg om voor haar gezinnetje te zorgen. 
 
 
Inkomsten en acties 
 
Waar veel “goede doelen”-organisaties mee te maken hebben, gaat ook onze deur niet voorbij: 
de inkomsten lopen terug. 
Gelukkig hebben we een groot aantal trouwe donateurs en mensen die ons eenmalig met een 
gift blij maken. Ook via deze nieuwsbrief willen wij hen daarvoor hartelijk bedanken!  
Zonder die steun zouden we ons project natuurlijk nooit kunnen uitvoeren. 
In de afgelopen periode zijn er een paar leuke initiatieven geweest die geld in ons laatje hebben 
gebracht en die zijn het vermelden zeer zeker waard! 

 
Op Koninginnedag heeft Judith 
Lechanteur zich ingezet voor 
Food For All en in Nijmegen een 
straatverkoping gehouden van 
gebruikte kleding. Het werd een 
succes. Zij kon na afloop  
€ 125 aan FFA overmaken. 
 
Zoals wij u in onze vorige 
nieuwsbrief al vertelden, worden 
in Vlaardingen maandelijks 
aangepaste kerkdiensten 
gehouden. Wij waren zeer verrast 
toen wij hoorden dat de opbrengst  
 



 
 
van de collecten van seizoen 2012-2013 voor FFA bestemd zou zijn. Dat heeft in totaal maar 
liefst  € 1.350 opgebracht, een prachtig bedrag dat wij op 30 juni jl. in een feestelijke dienst in 
ontvangst mochten nemen. 
Dhr. L.W. te Ede vierde zijn 65e verjaardag op een originele manier door een muziekavond te 
organiseren. Zijn gasten was gevraagd om in plaats van een cadeautje voor hemzelf, een 
bedrag te doneren voor FFA. Resultaat: € 185 ! 
De collecten van de kerkdiensten in het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis waren in de maand 
april voor FFA bestemd.  
Er werd € 264 op onze bankrekening gestort. 
De statiegeldbonnenbussen bij in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam brachten in het eerste 
halfjaar van 2013 in totaal maar liefst € 2.813,50 op. Een schitterend bedrag. En een 
complimentje aan de caissières die altijd maar weer het geduld kunnen opbrengen om de stapel 
statiegeldbonnen te scannen.  
 
 

 
Weet u dat u ons kunt uitnodigen op 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” wordt de bijeenkomst  

zeer de moeite waard! 
Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 

 
 
 
Bijbels-culinair boek „Heerlijkheden‟ van de pers gerold 
 

Het is niet onze gewoonte om in de nieuwsbrief aandacht te 
besteden aan culinaire boeken, maar deze keer maken we 
graag een uitzondering.  
“Heerlijkheden” is een origineel en prachtig uitgevoerd boek, 
dat boordevol staat met inspirerende wijsheden,  
leuke tips voor kids, veel interessante weetjes, kliekjestips en 
natuurlijk recepten. Het aantrekkelijk vormgegeven kookboek 
is perfect voor gebruik in het gezin, op Bijbelkringen of met 
vriendinnen. Een boek dat als cadeautje zeker een succes zal 
zijn. 
Wat het boek extra bijzonder maakt is dat de samenstellers 
hebben besloten dat de opbrengst van het boek voor Food 
For All is.  
Vandaar dat wij er graag aandacht aan besteden. 
Samenstellers van “Heerlijkheden”: Marlon van den Bos, 
Marijke van Blijderveen en Eveline Kieskamp.  
Uitgeverij: Boekencentrum  - ISBN 978 90 239 2670 2  
Het boek is bij Food For All via info@food-for-all.org te 
bestellen en kost € 14,90, excl. verzendkosten.  

Meer informatie over de inhoud van het boek kunt u op onze website vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deel je brood met wie honger lijdt. 
Jesaja 53:8 

mailto:info@food-for-all.org


 
 
Tip: origineel kraamcadeautje  
 
Bent u op zoek zijn naar een origineel 
kraamcadeautje?  
Dan hebben wij een leuke tip voor u: 
een voedingsarmbandje. 
Dit kralenarmbandje, dat de kersverse moeder om 
haar pols kan dragen, bestaat uit gekleurde kralen 
en kralen met cijfers. Die cijfers geven de uren van 
de klok aan. De verplaatsbare bedel wordt op de 
tijd van de volgende voeding gehangen. De naam 
van de baby wordt gevormd door letterkralen. In 
diverse kleuren verkrijgbaar.  
De armbandjes zijn met opgave van naam en kleur telefonisch of per mail te bestellen bij mevr. 
T.Kieskamp-Walraven. Tel.: 0344 689480,   
email: T.Kieskamp@filternet.nl 
De kosten zijn vanaf €  7,95 + evt. verzendkosten. Bestellingen zijn in principe binnen een week 
klaar.  De opbrengst komt geheel ten goede aan FFA! 

 
 

 
Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen? 

Laat het ons weten. Adres: info@food-for-all.org 
 

 
 

Colofon 
 
voorzitter:  Kees Buitelaar, Sliedrecht  
secretaris:  Franny Treurniet, Vlaardingen 
penningmeester:  Natnaël Assefa, Rotterdam   
leden:  Marijke van Papeveld, Lunteren 

 Angeneta Kieskamp   
adviseurs:         Hans Treurniet, Vlaardingen  
   Corien Janssen, Addis Abeba 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   Christoffelkruid 29,  

               3137 WR Vlaardingen 

   T     010 – 4750757  

   E     info@food-for-all.org  

      www.food-for-all.org 

                          KvK Rotterdam nr. 24355514 

                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 ING-Bank  4318998 

 t.n.v. St. “Food For All” te Schiedam 
 

Food For All is een ANBI-erkende stichting 
 

 
Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? 

Stuur ons een mailtje met het verzoek uw adres uit ons bestand te verwijderen. 
info@food-for-all.org  
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