
 
 

    
 

Nieuwsbrief nr. 18                 
Zomer 2014 

    Positieve ontwikkelingen    
 
In deze dubbeldikke nieuwsbrief hebben we heel wat nieuws te melden. Positief nieuws! 
Zoals wij al in onze vorige nieuwsbrief vertelden waren we niet helemaal tevreden over de gang van 
zaken binnen ons project. Volgens ons kon het heel wat beter en wij liepen ook aan tegen de niet-
professionele aanpak van het bestuur van de PCDA, de sociale tak van de PCE, de Presbyterian 
Church of Ethiopia, waar wij mee samenwerkten. De feitelijke uitvoerders van ons project, de social 
workers, waren helemaal afhankelijk van de beslissingen die het bestuur aangaf en helaas strookten 
die niet altijd met de mening van de uitvoerders van het project, die er nota bene voor geleerd 
hadden en met hart en ziel het project uitvoerden. We hebben na intensief overleg besloten aan het 
einde van het driejarige project (eind maart 2014) de samenwerking met de PCE op te zeggen en 
niet met hen aan een nieuw driejarig project te beginnen. Dat ging ons aan ons hart, maar wij zijn 
het ook tegenover onze sponsors verplicht om het werk zo goed mogelijk uit te voeren.  

 
          
Embracing Hope Ethiopia 

 
Eind vorig jaar zijn wij op een bijzondere manier 
in contact gekomen met stichting Embracing 
Hope Ethiopia (vertaald: Hoop voor Ethiopië 
omarmen), die zich, net zoals FFA, inzet voor 
de hulp aan de allerarmsten in Addis Ababa. 
 

 
 
In de wijk Kore, een straatarme wijk in het 
zuid westen van de stad, biedt Embracing 
Hope Ethiopia (EHE) hulp aan zo’n 180 
gezinseenheden. Het gaat vooral om 
alleenstaande moeders met één of meer 
kleine kinderen. Zij krijgen de hulp die zij 
nodig hebben op diverse gebieden: 
gezondheidszorg, kinderopvang, opleiding, 
hulp bij het zoeken naar werk, 
alfabetiseringscursussen, onderdak enz. 
EHE is net als FFA een christelijke 
organisatie, wat echter niet uitsluit dat zij 
vrouwen van elke religieuze achtergrond in 
het project opneemt.     

                                                                            
De wijk Kore, gelegen naast een enorme vuilnisbelt 

EHE krijgt haar fondsen uit Amerika.  
Het is de bedoeling dat FFA een project binnen het project voor haar rekening gaat nemen. Het gaat 
dan om de hulp aan ± 30 gezinnen. Het betreft niet alleen het bekostigen van de training voor de 
moeders, maar ook de kinderopvang, medische zorg, (beter!) onderdak etc.      
    

    

    



    

    
De huisvesting in Kore is werkelijk schrikbarend     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een projectonderdeel van EHE: deelneemsters 
van het project maken kralen, waar sieraden 
van gemaakt worden. Sieraden, die wij ook in 
ons FFA winkeltje verkopen! 

 
 
Een mooi onderdeel van het EHE project is de 
kinderopvang. Veel moeders kunnen nauwelijks 
aan een baan komen als zij kleine kinderen 
hebben. Dat vinden werkgevers veel te lastig.  
Ook is het voor de moeders een probleem als zij 
een training willen volgen, want vindt maar eens 
een goede oppas voor je kleintjes. Juist in de 
wijk Kore wonen veel moeders die geen familie 
om zich heen hebben die zich over de kleintjes 
wil ontfermen.  
Dat is op het platteland heel anders. Daar is het 
veel gemakkelijker om aan oppas te komen. EHE 
voorziet in die behoefte. Er is dagopvang en de  
wat grotere kinderen gaan naar school. 

 
De peuters van de dagopvang doen een 
middagslaapje onder het toeziend oog van de 
verzorgsters. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Als de kinderen wakker zijn, 
  hebben de verzorgsters het heel wat drukker! 

 
 
 

Ook voor de kleuters is er tijd ingepland voor een middagdutje.  



 
 
 
We zullen u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mocht u meer willen weten over 
EHE dan kunt u hun (Engelstalige) website bekijken: www.embracinghopeethiopia.com .  
Binnenkort vindt u op onze eigen website meer info over onze nieuwe partner.    
 
We stellen een paar moeders die we helpen aan u voor 
 

Habtam en haar dochtertje Mehalet  

 
Habtam is ongeveer 30 jaar en heeft nooit naar 
school kunnen gaan. Zij kan dus niet lezen of 
schrijven en het was heel moeilijk voor haar 
om werk te vinden, zodat zij voor haarzelf en 
voor Mehalet kon zorgen. Haar man heeft haar 
in de steek gelaten. Extra probleem voor 
alleenstaande moeders is dat werkgevers 
liever geen moeders willen hebben, want dat is  
alleen maar lastig. Er zat dus niet veel anders 
op voor Habtam dan om te bedelen.  
Wat een uitkomst voor haar toen zij in contact 
kwam met EHE!  

Zij kan nu werken, terwijl er opvang is voor Mehalet, die inmiddels ruim 3 jaar is. 
Habtam is stratenmaker en zij probeert van het kleine inkomen dat zij verdient te sparen want haar 
droom is om ooit een eigen restaurantje te beginnen. Sparen is een volslagen onbekend fenomeen 
onder de allerarmsten, maar het wordt erg gestimuleerd door EHE. Bovendien gaat Habtam elke 
woensdagavond naar school waar zij leert lezen en schrijven.  
  

 
Medihanete en haar zoontje Yeabsera 

 
Nooit had Medihanete kunnen dromen dat haar 
leven zo’n positieve wending zou nemen, toen 
zij met EHE in contact kwam.  
Ook zij werd in de steek gelaten door haar man 
en moest maar zien te overleven met de kleine 
Yeabsera, die ook nog eens veel ziek was. 
Medihanete werkt hard terwijl haar zoontje de 
hele dag in goede handen is bij de 
kinderopvang van EHE. Hun beider leven is 
totaal veranderd en er heel wat gelukkiger op 
geworden. Hoewel het hard werken is voor 
Medihanete (zij wast huis aan huis kleding etc.) 
probeert zij van haar inkomen te sparen, want 
zij wil een fruitkraampje beginnen. Met Yeabsera gaat het ook prima. Hij wordt medisch goed in de 
gaten gehouden en is het laatste jaar helemaal niet meer ziek geweest 
 

 

““““Deel je brood met wie honger lijdt.”Deel je brood met wie honger lijdt.”Deel je brood met wie honger lijdt.”Deel je brood met wie honger lijdt.”    
Jesaja 58:7Jesaja 58:7Jesaja 58:7Jesaja 58:7    

 
 

    

Weet u……Weet u……Weet u……Weet u……    dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende presentatiepresentatiepresentatiepresentatie        

waarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië enwaarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië enwaarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië enwaarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië en    wat “Food For All” daar doet.wat “Food For All” daar doet.wat “Food For All” daar doet.wat “Food For All” daar doet.    

Gecombineerd met ons “winkeltje” wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waardGecombineerd met ons “winkeltje” wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waardGecombineerd met ons “winkeltje” wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waardGecombineerd met ons “winkeltje” wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard!!!!    

Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaatVoor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaatVoor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaatVoor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat 

    

    

 



 

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

 

 
Kinderhuis Rehoboth 

 
Twee jaar geleden hebben we in Addis Ababa een bezoek gebracht aan wel een heel bijzonder 
kinderhuis. Het huis is in 2004 opgericht door Netsi Assefa, de zus van onze penningmeester.  
Netsi woont in Londen. Er worden in het huis 12 kinderen, inmiddels tieners, liefdevol verzorgd.  
Het betreft kinderen waarvan de achtergrond te triest is voor woorden. Zij leefden voorheen letterlijk 
op straat, vaak met verslaafde ouders of 
een moeder die totaal niet voor haar 
kind(eren) kon zorgen. Sommige kinderen 
waren helemaal alleen.  
Enkele maanden geleden werden we 
geconfronteerd met de grote nood die Netsi 
heeft om het huis draaiende te houden. Het 
bestuur van FFA voelde zich 
aangesprokenen heeft besloten “Rehoboth” 
financieel te steunen. 
Tijdens het werkbezoek dat Franny en 
Hans Treurniet afgelopen april aan Addis 
hebben gebracht, hebben zij ook een 
bezoek aan het kinderhuis gebracht. 
Opvallend vonden zij de positieve sfeer die 
in het huis heerst. Dat is  beslist ook te 
danken aan de “moeders” van het huis Amerech en Abebu,waar de liefde voor “hun” kinderen 
letterlijk vanaf straalt. Het hoeft geen betoog dat Netsi en alle betrokkenen bij het kinderhuis heel blij 
zijn met de hulp van FFA. 
 

       
               Op bezoek bij een prachtig stel tieners!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            De meegebrachte 2
e
-hands kleding                                                                                                        Het gedeelte van het huis    

                     wordt eerlijk verdeeld.                                                   waar de jongensslaapkamer is. 

       
 

    

Weet u……. Weet u……. Weet u……. Weet u……. dat het de moeite waard is om een kijkje op onze website te nemen?!dat het de moeite waard is om een kijkje op onze website te nemen?!dat het de moeite waard is om een kijkje op onze website te nemen?!dat het de moeite waard is om een kijkje op onze website te nemen?!    

www.foodwww.foodwww.foodwww.food----forforforfor----all.orgall.orgall.orgall.org 

 

 

 
Activiteiten en inkomsten  
 
Natuurlijk heeft FFA geld nodig om de hulp aan de allerarmsten te kunnen 
bekostigen. Gelukkig hebben onze donateurs ons ook in de afgelopen tijd  
niet in de steek gelaten! Ook vanaf deze plaats heel hartelijk dank aan 
ieder die ons financieel geholpen heeft.  
We hebben in het afgelopen half jaar de opbrengst van diverse collecten 
gekregen. Zoals de opbrengst van een ouderenmiddag in Maassluis, die 
in het teken stond van Ethiopië, collecten tijdens kerkdiensten in Zorgcentrum Drieënhuizen te 
Vlaardingen en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam. Ook de Gereformeerde Kerk van 
Zevenhuizen heeft de opbrengst van een collecte voor FFA bestemd.  
Het afgelopen half jaar heeft FFA ook niet stilgezeten om  inkomsten binnen te krijgen.  

In het voorjaar hebben we weer de actie van Farmers’ 
House bodemvoeding gehouden wat een mooie 
opbrengst opleverde.  
De georganiseerde filmavond op 16 mei j.l. in huize 
Treurniet was een succes en de totale opbrengst, 
inclusief verkoop, was maar liefst ruim € 500!      
De statiegeldbonnenbussen bij Albert Heijn in 
Vlaardingen en Schiedam en Jumbo in IJsselmonde 
leveren nog steeds mooie bedragen op. We houden ons 
hart vast dat de plannen om statiegeld af te schaffen te 
zijner tijd door gaan…… 

De verkooptafel waarmee we in april in de Pax Christi Kerk in Vlaardingen Holy stonden, bracht  
€ 244,00 op! Ons winkeltje doet ook op presentaties en markten goede zaken en de winst is 
natuurlijk voor ons project. 
 

    

Weet uWeet uWeet uWeet u……. ……. ……. …….     dat u prachtige sieraden kunt laten  makdat u prachtige sieraden kunt laten  makdat u prachtige sieraden kunt laten  makdat u prachtige sieraden kunt laten  maken, waarvan de opbrengst voor FFA is?en, waarvan de opbrengst voor FFA is?en, waarvan de opbrengst voor FFA is?en, waarvan de opbrengst voor FFA is?        

Zie onze website.Zie onze website.Zie onze website.Zie onze website.    

 

 

 
 



 
Het is leuk om te vermelden dat sinds enige tijd onze  
artikelen ook in de Wereldwinkel in de Vlaardingse  
Hoogstraat te koop zijn! 
 
 
 
 
 
        
  
  
  
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                Weet u…….Weet u…….Weet u…….Weet u…….dat hdat hdat hdat het originele boeket originele boeket originele boeket originele boek  ‘Heerlijkheden’ nog steeds bij nog steeds bij nog steeds bij nog steeds bij 

    Food Food Food Food For For For For All te bestellen is via All te bestellen is via All te bestellen is via All te bestellen is via info@foodinfo@foodinfo@foodinfo@food----forforforfor----all.orgall.orgall.orgall.org. . . . ????    

                                                Het kost € 14,90, excl. verzendkosten. Het kost € 14,90, excl. verzendkosten. Het kost € 14,90, excl. verzendkosten. Het kost € 14,90, excl. verzendkosten. Meer informatie oMeer informatie oMeer informatie oMeer informatie over de ver de ver de ver de     

                                                inhoud van het boek kunt inhoud van het boek kunt inhoud van het boek kunt inhoud van het boek kunt u op onze website vinden.u op onze website vinden.u op onze website vinden.u op onze website vinden.    

 
 
 

                                               
    Weet u……Weet u……Weet u……Weet u……    

    

dat dit mooie kunstwerk slechts één van de vele fraaie dat dit mooie kunstwerk slechts één van de vele fraaie dat dit mooie kunstwerk slechts één van de vele fraaie dat dit mooie kunstwerk slechts één van de vele fraaie 

artikelen isartikelen isartikelen isartikelen is, die wij in ons winkeltje verkopen?  , die wij in ons winkeltje verkopen?  , die wij in ons winkeltje verkopen?  , die wij in ons winkeltje verkopen?      

Op onze website kunt u zien wat wij zoal te koop hebben.Op onze website kunt u zien wat wij zoal te koop hebben.Op onze website kunt u zien wat wij zoal te koop hebben.Op onze website kunt u zien wat wij zoal te koop hebben.        

Met vragen of bestellingen kunt u terecht bij het secretariaat.Met vragen of bestellingen kunt u terecht bij het secretariaat.Met vragen of bestellingen kunt u terecht bij het secretariaat.Met vragen of bestellingen kunt u terecht bij het secretariaat.    
 

    

Nieuw bestuurslid 
 
We zijn blij u te kunnen vertellen 
dat ons FFA-bestuur is 
uitgebreid. We stellen Rahel 
Gebremariam graag aan u voor. 
Rahel is 24 jaar, woont in 
Rotterdam en heeft vorig jaar de 
studie Interculturele 
Communicatie afgerond.  
We verwachten dat zij haar  
kennis uitstekend zal kunnen  
gebruiken in onze communicatie  
met Ethiopië!  
Welkom in het bestuur, Rahel! 

 

 

Weet u……. Weet u……. Weet u……. Weet u…….     

dat dat dat dat wij verlenging van onze ANBIwij verlenging van onze ANBIwij verlenging van onze ANBIwij verlenging van onze ANBI----status hebben aangevraagd en dat die aanvraag gehonoreerd is?!status hebben aangevraagd en dat die aanvraag gehonoreerd is?!status hebben aangevraagd en dat die aanvraag gehonoreerd is?!status hebben aangevraagd en dat die aanvraag gehonoreerd is?!    

    

 



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

 Angeneta Kieskamp 
 Rahel Gebremariam, Rotterdam   

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 

IBAN : NL24 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. 

 

  
Wilt u liever de papieren uitgave van onze nieuwsbrief ontvangen? 

Stuur ons een mailtje met uw verzoek.   
info@food-for-all.org   

 

 
 


