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Dáár doen we het voor! 
Alweer onze vijfde nieuwsbrief. Aan het einde van dit jaar kijken we dankbaar terug op de start 
van ons project in februari j.l. en stellen we een paar deelnemers aan ons hulpproject aan u voor. 
Het is geweldig om de verandering bij de deelnemers te zien. Van uitzichtloze, vaak apathische 
mensen zijn zij veranderd in mensen met hoop. Hoop op een toekomst, wat zij voorheen absoluut 
niet hadden. Op dit moment worden er 20 deelnemers geholpen. In feite natuurlijk veel meer, 
want de meesten hebben een gezin dat zij moeten verzorgen.  
We stellen twee van hen aan u voor. Twee vrouwen waarvan de positieve verandering in hun leven 
afstraalt.   
 
MESERET ADMASU 
Meseret (19) is één van de jongere deelnemers aan het 
project. 
Zij verloor haar moeder toen ze een jaar of twaalf was 
en belandde op straat. Zij is daar aangerand en op haar 
14e heeft zij zomaar ergens op straat haar zoontje 
moeten baren. Inmiddels was Meseret 19 jaar, toen zij 
dit voorjaar met het SSSC in contact kwam. Zij pakte 
de hulp die haar werd aangeboden met beide handen 
aan en hoefde niet langer te bedelen om voor haar en 
haar zoontje, dat inmiddels 5 jaar is, aan eten te 
komen. Zij wordt niet alleen geholpen met onderdak en 
eten, maar ook met toiletartikelen en medische 
verzorging voor haar en haar zoontje. Haar 
uitzichtloze bestaan heeft een prachtige wending 
genomen. Ook kan haar zoontje nu naar school en hij 
vindt het prachtig! Gelukkig zijn Meseret en haar 
zoontje gezond en inmiddels heeft Meseret werk 
gevonden. Zij verdient meestal 200 Birr (ongeveer 
€ 20,-) per maand en daar moet zij hard voor werken. Maar dat doet zij graag! Haar werk 
bestaat uit het verzamelen van afval bij huizen en op straat. Ze is zelfs van plan om haar eigen 
“opruimteam” te gaan samen stellen om zo ook anderen aan werk te helpen. De werkers van het 
SSSC hebben Meseret enorm zien veranderen, sinds zij contact met haar hebben. Zij 
veranderde van een apathisch, somber meisje in een gelukkige, jonge vrouw. Zij bewonderen de 
manier waarop zij haar leven heeft opgepakt en hopen dat zij een aansprekend voorbeeld is voor 
de mensen om haar heen.    
 
TIRUWORK  GEREMEW 
Ook Tiruwork (31) is een van de deelnemers van het SSSC. Doordat zij door haar man in de 
steek is gelaten, is zij nu een  alleenstaande moeder met maar liefst 9 kinderen. Zij moest met 
bedelen  proberen haar gezin in leven te houden. Bedelen hoeft zij niet meer, sinds zij door het 



SSSC programma wordt geholpen. Ze is enorm gelukkig 
met de veranderingen in haar leven en in dat van haar 
kinderen, door de hulp die zij krijgt. Haar gezondheid is 
met sprongen vooruit gegaan. Vijf van haar kinderen 
kunnen nu naar school. Tiruwork heeft voor haar en haar 
gezin grote plannen voor de toekomst. Ze is een klein 
handeltje gestart en verkoopt injerra, het nationale 
voedsel in Ethiopië (zie foto) en kleine broodjes. Ze is van 
plan met de hulp van het SSSC haar handeltje uit te 
breiden en b.v. ook thee te gaan verkopen. Één van haar 
oudste dochtertjes helpt haar als zij haar tweeling baby’s 
moet voeden. De verwachting is dat Tiruwork binnen een 
paar maanden al in staat is haar gezin helemaal zelf te 
kunnen verzorgen. Tiruwork heeft eveneens een taak 
gekregen in het sociaal centrum als lid van het comité, dat 
meedenkt over het beleid in de hulp aan de bedelaars.  

We hebben respect voor de inzet en de moed van deze dappere vrouw.  
 
 

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

 
 
Help ons helpen 
Ook de afgelopen maanden is er weer enorm meegeleefd met onze stichting. Langzaam maar 
zeker groeit FFA. En het is geweldig om het werk met de bedelaars te kunnen uitvoeren en 
vooral uitbreiden. 
Geld blijft dus nodig en daarom zijn wij een donateurs actie gestart. We hopen dat er veel 
respons op komt. 
Om onze waardering voor nieuwe donateurs te laten blijken, krijgen alle nieuwe aanmelders een 
fraaie Ethiopische attentie. Iets voor u?? U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. 
Schriftelijk of per email. Ook degenen die ons in het afgelopen jaar (regelmatig) gesteund 
hebben, krijgen een mooie attentie.   
In de afgelopen maanden hebben we ons gepresenteerd op diverse markten en heel wat 
Ethiopische artikelen kunnen verkopen. Ook onze aanwezigheid op de Ethiopische 
Milleniumviering in september j.l. in Utrecht was zeer de moeite waard. En niet te vergeten de 
huisconcerten in oktober, die een flinke opbrengst hadden. De statiegeldbonnenbussenactie gaat 
nog steeds door, zij het dat de Albert Heijnen rondom Rotterdam voor een paar maanden 
bussen voor een ander doel ophingen. Natuurlijk gunnen we anderen ook best mooie opbrengsten, 
maar we waren blij dat wij in de eerste week van december onze FFA-bussen weer mochten 
ophangen. Hoewel: in het Albert Heijn-filiaal in De Loper in Vlaardingen (het filiaal met de 
grootste opbrengst!), mocht onze bus blijven hangen en hingen er dus tijdelijk twee bussen. 
Plannen voor het komende jaar zijn er natuurlijk ook. 
Behalve de verkoop van Ethiopische artikelen en de verzorging van Ethiopische maaltijden, staan 
er weer concerten op het programma, een sportdag, de Havenloop en nog enkele nieuwe acties 
die nog verder uitgewerkt moeten worden.  
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 Fasile, de projectleider, samen met de 
huidige deelnemers aan het hulpproject 
bij het Social Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iets te vieren op een originele manier? 

Bestel eens een Ethiopische maaltijd ! 
 

Woont u in een straal van ongeveer 15 km 
van Rotterdam, dan 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. 

Ook kunnen Ethiopische snacks besteld worden! 
Bestellingen vanaf ± 20 personen of € 30,00 

Vraag gerust informatie aan! 
Bestellen: 

Natnaël Assefa  
T: 06 1914 3241 -  E: n.assefa@kpnplanet.nl 
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