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Dankbaar 
Wij zijn blij dat wij u weer een nieuwsbrief kunnen sturen en we hopen dat in de toekomst met meer 
regelmaat te kunnen doen. U heeft deze keer wel erg lang op een nieuwsbrief moeten wachten.  
Maar het wachten wordt beloond, want u krijgt deze keer een extra dikke brief. We hebben n.l. een heleboel 
te vertellen. 
Inmiddels bestaat onze stichting alweer ruim drie jaar. Daar zijn wij dankbaar voor.  
En er is de afgelopen jaren veel gebeurd waarvan wij u regelmatig op de hoogte hebben gehouden. Ook 
hebben wij deze eerste jaren nodig gehad om een stabiel netwerk om ons heen op te bouwen, niet alleen in 
Ethiopië, maar ook hier in Nederland. Velen steunen ons met (regelmatige) financiële bijdragen en wellicht 
behoort u daar ook toe. Met alle giften, klein of groot, zijn wij uiteraard heel blij.  
 

      
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Het bestuur 
Binnen ons bestuur hebben een paar veranderingen plaats gevonden. Van Klaas de Wit hebben we helaas 
afscheid moeten nemen als bestuurslid. Teveel werkzaamheden vragen zijn aandacht, zodat hij vond dat hij 
niet ten volle zijn functie binnen FFA waar kon maken. Jammer voor FFA, maar wij zijn er zeker van dat hij 
vanaf de zijlijn met FFA zal blijven meeleven en ons zonodig kan adviseren.  
We mochten als nieuw lid van ons bestuur Egberdien Nobel verwelkomen. Omdat wij weten dat zij een groot 
hart voor Ethiopië heeft, verwachten wij van haar een positieve inbreng.  
Ook zijn wij blij dat Angeneta Kieskamp bereid is gevonden om mee te denken en mee te werken als 
ondersteuning van het secretariaat. Zij heeft in die functie de afgelopen maanden al heel wat werk verzet. 
O.a. een prachtige powerpoint presentatie samen gesteld, die zeer de moeite waard is. 
Wij hopen dat wij met nog meer slagkracht de bedelaars in Addis mogen helpen om een nieuw bestaan op te 
bouwen.  
 
Sociaal Centrum Kleine Schaal 
Wij schreven u in onze vorige nieuwsbrief dat het nog te vroeg is om de daadwerkelijke bouw van ons sociaal 
centrum te realiseren. Daar wordt achter de schermen wel hard aan gewerkt. Intussen popelden we   
om eindelijk met het eigenlijke werk onder de bedelaars te kunnen beginnen. 
Dat verlangen leefde ook onder de mensen van de PCE (Presbyterian Church of Ethiopia, onze partner, die 
het werk van FFA in Addis uitvoert), die dagelijks worden geconfronteerd met de bedelaars in hun woonwijk, 
die  zo hard  hulp nodig hebben.  
 



Zo is na veel overleg met hen, het plan geboren om in 
een huurpand in het klein met het werk te beginnen. 
Dat plan is uitgewerkt en zie daar: sinds 1 januari 
2007 huren wij in de buurt van de kerk een gebouw 
waar het werk met de bedelaars op kleine schaal 
gestart is. 
Het project heet kortweg SSSC (Small Scale Social 
Centre). Er is na een sollicitatieprocedure een 
directeur aangesteld, Fassile Gebreselassi, die de 
leiding heeft over het project. FFA heeft zich 
garant gesteld voor de financiën van het project voor 
voorlopig één jaar. Over die financiën beschikken we 
en we zijn inmiddels druk bezig om ook de financiën 
voor de komende jaren bij elkaar te krijgen, want dit 

is natuurlijk pas het begin. 
 
Bezoek aan Ethiopië 
In april j.l. ben ik, Franny Treurniet, opnieuw naar Ethiopië geweest. (Voor de duidelijkheid: reizen naar 
Ethiopië worden voor 100% privé bekostigd en gaan dus nooit ten koste van FFA!). Ik heb met eigen ogen 
gezien hoe het SSSC eruit ziet en hoe het functioneert en ben erg onder de indruk geraakt. Ik ontmoette de 
mensen die geholpen worden en heb de verhalen gehoord over de situatie waarin zij leven. LEEFDEN moet ik 
eigenlijk zeggen, want door de hulp van het SSSC krijgen zij de gelegenheid een “normaal” bestaan op te 
bouwen. Ontroerend was het om te horen dat deze mensen stuk voor stuk in het begin heel argwanend waren 
toen zij aangesproken werden door medewerkers van het SSSC. Na kennismaking werd aan hen gevraagd of 
zij misschien geholpen wilden worden. Eigenlijk wel logisch dat zij zo’n vraag niet erg vertrouwden, zij waren 
immers nog nooit van hun leven op een menselijke manier aangesproken? Bedelaars tellen totaal niet mee, zijn 
lastig en zitten in de weg…. En nu sprak iemand hen   
aan, zonder bijbedoelingen en wilde zelfs helpen?!?!  
 

Het project is dus van start gegaan en het is zo mooi om te 
zien dat volslagen hopeloze mensen weer hoop krijgen! En 
niet alleen omdat zij materiële hulp ontvangen, maar zij 
komen ook in contact met het Evangelie van Jezus Christus 
en blijken daar zeer open voor te staan. 
Eén van degenen die in ons project geholpen wordt, wil ik 
graag (opnieuw) aan u voorstellen. 
In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld over dat gezinnetje, 
waarvan de vader, Abiey heet hij, blind is en door zijn 
handicap zijn gezin niet kan onderhouden. Hij klopte toen bij 
de kerk aan om hulp.  
 
Abiey is nu ook in het SSSC hulpproject opgenomen en 
daardoor wordt het hele gezinnetje geholpen.  
Er is inmiddels voor hem een plaatsje gevonden in een 
speciaal blindenproject elders in Addis. Wat was het 

fantastisch om hem en zijn gezin opnieuw te ontmoeten en te zien dat zij nu hoop hebben op een “normaal” 
bestaan.  
Ook over Zinash, Tenaye, Halima, Abebech en de andere mensen die hulp krijgen zou een schrijnend verhaal 
te vertellen zijn, maar daarvoor is een nieuwsbrief niet de juiste plaats. Wij zijn bezig om onze website 
geheel te vernieuwen en zullen de resp. deelnemers aan het project daar aan u voorstellen. U zult dus nog 
even geduld moeten hebben. 
Wat zeker ook nog vermeldenswaard is, is dat het contact met de plaatselijke overheid, waarvan je voor veel 
zaken erg afhankelijk bent, heel positief is. Er is ons alle medewerking toegezegd en de interesse voor het 
project is groot. Men heeft zelfs op onze uitnodiging het project bezocht en was zeer onder de indruk.  Een 



goed contact met de lagere overheid, de “Kebele-administratie”, is heel belangrijk, ook als wij straks het 
Social Centre willen gaan bouwen. 
 
Help ons helpen 
Ook de afgelopen maanden zijn we verrast door het vele meeleven met onze Stichting.  

 
- Van Shipmate, de Vlaardingse vlaggenfabriek hebben 
we geheel belangeloos drie prachtige bedrukte FFA-
spandoeken gekregen (zie foto).  
Eén van de doeken siert inmiddels het SSSC en dat staat 
werkelijk prachtig!  
 
- Adviesburo MEVES te Zaandam had een jubileum te 
vieren en schonk FFA maar liefst € 2.000,-- ! 
- IAA-architecten te Enschede hield eveneens een actie 
voor FFA. Opbrengst: € 600,--! 

- Van Stichting De Pelgrimshoeve te Zoetermeer, een kringloop-winkel-voor-het-goede-doel, ontvingen we 
tot onze verrassing € 1.000,--!  
- Verrast werden we ook doordat de opbrengst van de collecte tijdens de Kerst-LNS-dienst te Vlaardingen, 
voor FFA bestemd was.  
- Mevrouw J.v.D. heeft het vieren van haar 70e verjaardag een extra dimensie gegeven en schonk FFA maar 
liefst € 2.500,--. Fantastisch! 
- Wij mochten meerdere nieuwe donateurs verwelkomen en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! 
- De Rommeldam fancy fair te Dubbeldam, georganiseerd door de ZWO werkgroep ter plaatse, bestemde 
een deel van haar opbrengst voor FFA. We krijgen € 5.375,-- voor de inrichting van de “opleidingskeuken” 
voor het Sociaal Centrum. Geweldig! 
- Op de jaarlijkse Rotary Sportdag te Vlaardingen, waarvan de opbrengst overigens voor het project “Aqua 4 
All” in Ethiopië was (!), hebben we de prijzen voor de sporters mogen leveren en ook nog heel wat kunnen 
verkopen in onze verkoopkraam. Totaalopbrengst ruim  
€ 900,--! 
- Diverse vrienden en bekenden vierden hun verjaardag en vroegen ipv een cadeautje, een bijdrage voor FFA!  

Er werden pracht bedragen op onze postbankrekening 
gestort. Ideetje misschien…???  
Goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar? 
  
- Vijf sportievelingen hebben op Koninginnedag in Vlaardingen 
de 10 km Havenloop gelopen en zich laten sponsoren voor FFA. 
Bedankt, stoere knapen, voor jullie inzet! 
 
 
 
 
 

FFA zit bepaald niet stil! 
Nee, van stilzitten heeft FFA nog nooit gehoord.  
Ook de afgelopen maanden zijn we weer behoorlijk actief geweest: 
- Op de kerstmarkt hebben we weer zelf geïmpor-teerde spullen en Ethiopische hapjes verkocht.  
Totaal opbrengst: € 750,--. 
- De aanvraag aan Oxfam/Novib voor subsidie voor het educatieve gedeelte van het SSSC is gehonoreerd:  
€ 8.400,--  
- In februari werden ten huize van fam. Treurniet twee huisconcerten gehouden. Het werd een enorm succes, 
niet alleen door het enthousiasme van de bezoekers en de musici, maar de opbrengst was maar liefst € 
1.750,-- en dat is inclusief de opbrengst van het winkeltje:  
€ 430,--. 



- De verkoopactie in Vlaardingen van Farmers House Kunstmestkorrels, ons kosteloos ter beschikking 
gesteld door dhr. Gert van Putten (Zonne-ei farm te Terschuur) bracht meer dan € 1.100,-- op. 
- Angeneta Kieskamp heeft een prachtige Engels– en Nederlandstalige powerpoint presentatie voor FFA 
gemaakt. Door middel van deze presentatie willen we graag over FFA vertellen. B.v. in combinatie met een 
Ethiopische avond. Nodigt u ons uit? U zult er geen spijt van krijgen! 
- Het verzorgen van Ethiopische maaltijden en hapjes is een succes. Regelmatig komen er opdrachten binnen. 
Een enkele keer is het helaas gebeurd dat we niet aan de vraag konden voldoen en een klant moesten 
teleurstellen. Ook de opbrengst van deze actie is uiteraard voor FFA. 
- Onze folder is inmiddels ook in het Engels vertaald en dus kunnen we onze FFA-vleugels uitslaan naar o.a. 
Engeland en Amerika, waar we ook op zoek gaan naar sponsors en donoren.  
- Binnenkort gaan we een actie houden om nog meer donateurs te winnen. U hoort er van. 
 
En dan onze nieuwste, zeer succesvolle actie: de statiegeldbonnenbussenactie 
  

“Als u tips heeft voor fondsen, 
wij houden ons aanbevolen!” 

 
Deze vraag stond omkaderd in de vorige nieuwsbrief.  
En inderdaad, wij werden op het spoor gezet van een voor Vlaardingen 
onbekend fenomeen:  
de statiegeldbonnenbus.  
 
Een hele mond vol, maar het leek ons een geweldig idee en dat 
blijkt het inderdaad te zijn. 
Hoe werkt het? Bij de statiegeldflessen-apparaten in de supermarkt hangt 
een kleurrijke poster met uitleg en een bus waarin men de statiegeldbon kan 
deponeren, die het apparaat afgeeft, nadat de lege flessen zijn ingeleverd.  
De opbrengst van deze bonnen is voor het goede doel.   
Het idee kregen we van de Novib werkgroep in Dordrecht en het idee zijn we 
uit gaan werken. Met een voorbeeldbus, de kleurrijke poster, een brief en een 
babbel zijn we diverse supermarkten in Vlaardingen en Schiedam langsgegaan 
en het resultaat was maar liefst 8 toezeggingen voor plaatsing. 
 
 
Mevrouw Agnes van Ardenne, 

voormalig minister voor ontwikkelingssamenwerking, vonden we 
bereid om de eerste bus in gebruik te nemen.  
                                                      
Dat gebeurde op 30 maart j.l. in de AH supermarkt in De Loper, 
de eerste supermarkt die haar medewerking had toegezegd.  
En we hebben er een feestje van gemaakt. Onder veel 
belangstelling onthulde mevrouw Van Ardenne de bus en 
deponeerde daarna als eerste een flessenbon in de bus.  
 
De pers was ook aanwezig en enkele dagen later stond er een 
artikel in de plaatselijke krant. Ook de kabel -TV Zandstra 
publiceerde leuke foto’s van het gebeuren. De eerste tien 
statiegeldbon-inlevers werden beloond met een     leuke 

foto Bart  
Ethiopische attentie. Verder werd gevraagd aan degenen die dit eerste weekend  een bon in de bus 
deponeerden  er hun naam en adres op te zetten. Uit de inzenders werd één bon getrokken en de gelukkige 
kreeg een prachtig boek over Ethiopië. Die gelukkige was mevrouw D. van Bohemen. 
 



Inmiddels hangt er dus in een achttal supermarkten in Vlaardingen en Schiedam de FFA- 
statiegeldbonnenbus, te weten: AH De Loper, Westwijk en Veerplein, C1000 Reigerlaan, Super de Boer 
De Loper en MCD van Hogendorplaan. In Schiedam AH Hof van Spaland en AH Lange Kerkstraat.  
De opbrengst van april was geweldig. Maar liefst  
€ 1.203,-- en dat in één maand tijd! In mei was het  
iets minder, maar nog altijd € 830,--! 
 
 
 
 
 

 
Ontvangt u onze nieuwsbrief liever per email? Dat kan. 

Stuur ons een emailtje met uw verzoek. 
 Adres: info@food-for-all.org 

Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn op dit adres welkom. 
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