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Stichting “Food For All” 
 
Na onze laatste nieuwsbrief van februari j.l. is er weer heel wat gebeurd wat het vermelden waard is. 
 
Pastor Fikre (PCE) bezoekt Nederland 
 
In april heeft Pastor Fikre, de voorzitter van de Presbyterian Church of Ethiopia (de PCE), de kerk waar  
Food For All (FFA) mee samenwerkt, een bezoek aan Nederland gebracht.  
Hij was hier op uitnodiging van DWA Installatie- en Energieadvies te Bodegraven, dat naar aanleiding van 
haar 20-jarig jubileum een gift van € 100.000 aan FFA heeft gegeven voor de bouw van het Sociaal 
Centrum.  
Pastor Fikre mocht deze gift in ontvangst nemen.  

Ook was het bijzonder dat Pastor Fikre na 
veertien jaar zijn vriend Ahadu Beza, onze 
voorzitter, weer terug zag.  
Daarnaast heeft Pastor Fikre bezoeken 
gebracht aan o.a Stichting De Tweede Mijl 
en Stichting Ontmoeting in Amsterdam en 
Rotterdam, die hulp bieden aan daklozen. 
Natuurlijk is de situatie in Ethiopië anders 
dan hier, maar toch bleken er 
overeenkomsten te zijn. In elk geval konden 
we veel leren van de manier waarop ginds 
hulp geboden kan worden. Er zijn tijdens 
het bezoek van Pastor Fikre diverse 
contacten gelegd met mogelijke sponsoren. 
Kortom: het was een zeer vruchtbaar 
bezoek.  
In april bezocht Klaas de Wit, onze tweede 

voorzitter Addis Ababa. Tijdens dat bezoek werden de eerste afspraken gemaakt voor een gewijzigde 
aanpak van ons hulpverleningsproject. Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer. 
 
Opnieuw naar Ethiopië 
 
In augustus ben ik (Franny Treurniet) opnieuw met mijn man naar Ethiopië geweest. (Voor de duidelijkheid: 
reizen naar Ethiopië worden voor 100% privé bekostigd en gaan dus nooit ten koste van FFA!). We hebben 
zeer nuttige besprekingen kunnen voeren met de PCE. Ook hebben we diverse hulpprojecten in Addis Ababa 
bezocht, want ook daar kunnen we veel van leren.  
Omdat nog niet bekend is wie de zgn. “local architect” voor de nieuwbouw van het Sociaal Centrum, de kerk 
en de school  wordt, hebben we diverse architectenbureaus bezocht.  



Het is inmiddels duidelijk dat de bouw van het nieuwe centrum langer op zich zal laten wachten, dan wij 
gehoopt hadden. De voornaamste oorzaak is de instabiele politieke situatie in Ethiopië, waardoor de nodige 
handtekeningen van de overheid maar niet gezet worden.  
 
Gewijzigde aanpak hulpverleningsproject 
 
Omdat de bouw van het sociaal centrum nog niet gerealiseerd kan worden, is er een nieuw plan geboren, 
waarover we met de PCE tot overeenstemming zijn gekomen.  
We hopen enkele panden te gaan huren om de hulp aan bedelaars te kunnen starten. Eén pand is om het 
werkelijke werk met de bedelaars in onder te brengen en één waar zij, als zij dat nodig hebben, onderdak 
kunnen krijgen. Wij hebben ons als FFA garant verklaard voor de financiën voor het eerste jaar. Dit gaat 
om een bedrag van € 45.000 en dat betreft zowel de investeringskosten, als de exploitatiekosten voor het 
eerste jaar. Zeer binnenkort zal het Agreement door FFA en PCE ondertekend worden en nog dit jaar 
(2006) zal het werk van start kunnen gaan.  
Terwijl het werk op kleinere schaal uitgevoerd gaat worden, werken we keihard om de financiën voor het 
“grote” centrum rond te krijgen, zodat dit gebouwd kan worden en we nog veel meer bedelaars kunnen 
helpen.  
We houden u natuurlijk op de hoogte. 
 

 

Als u tips heeft voor fondsen houden wij ons aanbevolen! 
 

 
Daar doe je het voor 

Heel verlegen staat hij daar, een klein ventje van 
hooguit drie jaar. Hij blijft dichtbij mama en zijn 
blinde papa, want al die mensen die om hen heen 
staan vindt hij best een beetje eng. Hij kent er 
niemand van.  
Eén van de meneren praat met papa en mama. Het 
jochie begrijpt niet precies waar het over gaat, 
maar mama heeft hem verteld dat de mensen waar 
zij en papa nu mee praten, hen graag willen helpen.  
Dan gebeurt er iets leuks. Mama zegt: “Ga maar 
met die meneer mee, dan krijg je iets moois. Ik 
kom ook zo……”. Tja, als mama dat zegt, vindt hij 
het niet erg om de meneer een handje te geven en 
mee te gaan. Even later is de meneer in een 
kantoortje druk bezig om uit grote tassen vol 
kinderkleding kleren voor hem uit te zoeken: eerst 
een broek en een t-shirt, dan een prachtig blauw 
jack en jawel: ook nog een paar “nieuwe“ schoenen. 
Het ventje kijkt ongelovig naar al dat moois en 
vindt het helemaal niet erg om zijn oude  
lompen uit te trekken en de nieuwe kleren aan te 
doen. Als mama even later het kantoortje binnen 
komt, ziet zij haar zoontje glunderend in zijn 
nieuwe outfit op haar staan wachten. Ook de baby, 
die mama op haar rug draagt, krijgt kleertjes en 
ook voor hem blijkt dat bepaald geen overbodige 

luxe. De vuile lompen, die de kinderen aan hadden, worden door de moeder zorgvuldig in een doek gebonden 
en die neemt ze mee. 
Ik was erbij toen dit gezinnetje gelukkig werd gemaakt met een paar van de tweedehands kleertjes, die we 
regelmatig met tassen vol vanuit Nederland naar Ethiopië meenemen of mee laten nemen. Ik kon met eigen 



ogen zien waar we het voor doen. En ook als ik hoor dat de straatarme schoolkinderen, die de school van de 
PCE bezoeken één of twee keer per jaar heel blij gemaakt worden met een “afdankertje” uit Nederland, 
maakt dat me nòg gemotiveerder om ermee door te gaan en de volgende keer wéér een paar grote “PCE-
bags” vol gebruikte kinderkleren mee te sjouwen naar Ethiopië.  
Franny Treurniet  
 
Fondswerving 
 
Het hoofddoel van FFA in Nederland is, zoals u weet, de fondswerving en daar zijn we druk mee bezig. 
- In mei is er een sportdag gehouden door Rotary Club Vlaardingen en de helft van de opbrengst, maar 
liefst € 5.000, was voor FFA. Dit bedrag is verdubbeld door Cordaid, zodat er € 10.000 naar Ethiopië kon 
worden overgemaakt voor de nieuwbouw van het Sociaal Centrum. 
- Eind mei is er weer een Open Huis gehouden bij familie Treurniet. De belangstelling was niet zo groot en 
de voornaamste reden was de vakantietijd. Toch bracht die dag weer een paar honderd euro in het laatje. 
Een volgend Open Huis staat alweer gepland. 
- Enkele malen hebben we het afgelopen jaar de opbrengst van de collecte van een kerkdienst gekregen, 
waar we uiteraard heel blij mee zijn. 
- Ook hadden een paar jubilarissen onder u het lumineuze idee om in plaats van een cadeau, een bijdrage te 
vragen voor FFA. Een schitterend initiatief! Misschien een idee voor u..??   
- Evenals vorig jaar hebben we in september weer met een kraampje op de Vredesmarkt in Vlaardingen 
gestaan en de opbrengst was ruim € 300. We konden op deze markt veel folders uitdelen met info over FFA 
en dat is beslist een nuttige zaak. Hoe meer bekendheid, hoe beter, nietwaar? 
- We zijn ook heel blij met alle giften en donaties, die we regelmatig binnen krijgen.  
 

Kortom: we groeien gestaag en dat is nodig,want het werk voor de bedelaars gaat 
binnenkort starten en het sociaal centrum moet er komen! 

Helpt u mee? 
 

 

Weet u dat wij leuke Ethiopische 
artikelen verkopen en dat de opbrengst voor FFA is? 

Meer weten?  
Neem contact op met het secretariaat. 

 
                       
 

Leuk idee! 
 
Iets te vieren op een originele manier? Bestel een Ethiopische maaltijd! 
 
Voor degenen onder u die in een straal van ongeveer 10 à 15 km van Rotterdam wonen is er de 
mogelijkheid om  

originele Ethiopische (injerra)-maaltijden 
te bestellen.  
 
Deze maaltijden worden thuisbezorgd.  
De netto-opbrengst is uiteraard voor FFA. 
Een paar regeltjes: 
- bestellen voor minimaal 6 personen; 
- minstens 1 week van tevoren bestellen;  



- kosteloos thuisbezorgd; 
- kosten p.p. € 12,-- 
Speciale wensen kunnen vooraf overlegd worden.  
Bestellen: 
Telefonisch of per e-mail bij Natnaël Assefa 
tel. 06 45 33 85 58, e-mail: nat.assefa@tiscali.nl 
of bij het secretariaat. 
 

============= 
 
Gegevens over FFA 
Het bestuur wordt gevormd door: 
voorzitter: Ahadu Beza, Rotterdam 
2e voorzitter: Klaas de Wit, Nieuwerbrug  
secretaris: Franny Treurniet, Vlaardingen 
penningmeester: Natnaël Assefa, Schiedam   
2e penningmeester: Bereket Mulugeta, Deventer 
leden: Adiam Kidane, Rotterdam   

Konjit Abera, Krimpen a/d IJssel 
adviseur:        Hans Treurniet, Vlaardingen 
 
Voor meer info is ons adres: 
Christoffelkruid 29,  
3137 WR Vlaardingen 
tel. 010 – 4750757 
e-mail: info@food-for-all.org  
website: www.food-for-all.org 
postbanknr. 4318998  
t.n.v. St. Food For All te Schiedam 
 
St. Food For All is ingeschreven bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24355514 

 
 

 

Bent u al donateur van “Food For All”?  
Zo niet: overweeg eens om u aan te melden voor een regelmatige bijdrage.   

  
Info bij het secretariaat. 

 
Natuurlijk zijn ook eenmalige giften,  

klein of groot, zeer welkom! 
 

 


