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“Geen bericht, goed bericht.” 

Een mooie uitdrukking maar of 

het altijd waar is…..? 

Waar het het gebrek aan 

berichten uit Ethiopië betreft is het 

beslist niet waar. Zo horen we 

bijvoorbeeld weinig of niets uit de 

regio Tigray, in het noorden van 

Ethiopië. Dat betekent echter niet 

dat het daar goed gaat. 

Integendeel. De spanningen en 

het geweld gaan daar nog steeds 

door. Laten we hopen en bidden 

dat de verkiezingen, die onlangs 

in Ethiopië zijn geweest, een 

positieve invloed hebben op de situatie in het land, waar we onze projecten uitvoeren. 

Gelukkig kunnen onze projecten doorgaan, zij het in aangepaste vorm omdat onze inkomsten 

helaas terug lopen, ook ten gevolge van de corona crisis. Maar we hopen op betere tijden. 

Misschien helpt deze nieuwsbrief daar een beetje aan mee! Wie weet. 

 

Embracing  

Hope 

Ethiopia 

 
 

De afgelopen tijd is door de corona 

pandemie weer heel moeilijk geweest voor 

EHE. De vragen om hulp werden meer en 

meer. Toen gebeurde iets prachtigs: we 

hebben een bevriend fonds, dat zich vooral 

richt op hulp aan kinderen, bereid 

gevonden om een pracht donatie te geven, 

zodat er voor een paar maanden voedsel 

en hygiënische artikelen gekocht en 

uitgedeeld konden worden. Nee, de zorgen 

zijn beslist nog niet over, maar dit was echt 

een “gift from heaven” zoals Alayu,  

de directeur van EHE het verwoordde.            Hier wachten de moeders bij het EHE centrum 

        tot zij aan de beurt zijn om de gift in ontvangst te  

                               nemen. Zij houden keurig afstand van elkaar. 



 

 

 

     Het wachten is bepaald niet voor niets geweest.  

        Ook weer netjes op afstand en natuurlijk  

 met een mondkapje op poseren een paar moeders  

          blij met de spullen die zij kregen.  

 

Ook de kinderen op de EHE school 

houden keurig afstand terwijl zij in de rij 

staan om hun handen te wassen. Ook zijn 

mondkapjes verplicht voor de kids. Zowel 

binnen als buiten.  

 

 



EHE sponsorkids 

Misschien herinnert u het zich nog, de oproep in onze vorige 

nieuwsbrief voor sponsors, die bereid zijn voor € 30,- per maand de 

zorg voor een kindje/gezin op zich te nemen. We stelden toen 

Esmael aan u voor (foto). We kunnen u vertellen dat zich een 

sponsor heeft aangemeld en…… we hebben nog een paar gezinnen 

in Addis Ababa aan een sponsor kunnen helpen. Inmiddels worden 

via FFA 12 gezinnen gesponsord. Maar er wachten nog veel meer 

gezinnen op hulp.  

Zoals bijvoorbeeld Hafiza.  

Hafiza is in januari twee jaar geworden. Zij heeft één 

zusje. Haar moeder Leyila werkte als schoonmaakster, 

tot de corona crisis daar vorig jaar een einde aan 

maakte. Ook haar vader, die dagloner is, kwam zonder 

werkt te zitten. Inmiddels kunnen zij weer wat werk 

krijgen en daar 

verdienen zij totaal 

een kleine  

€ 80,- mee. Als u 

bedenkt dat zij aan 

huur al € 50,- per 

maand moeten 

betalen, kunt u wel 

nagaan dat er hard hulp nodig is. Het gezin heeft in het 

simpele onderkomen waar zij wonen alleen wat keuken-

spulletjes en een paar matjes om op te slapen. Meer niet. Zij 

hopen heel erg dat er een sponsor gevonden kan worden en 

dat zij hun kinderen kunnen geven wat zij nodig hebben, 

zoals gezondheidszorg en dat zij naar school kunnen!   
Voelt u zich aangesproken? Of wilt u een ander gezin 

helpen? Laat het even weten aan het secretariaat. Alvast 

heel veel dank!  

  

 

Almaz 

Met Almaz gaat het heel goed. Ook met haar gezondheid. Zij is 

regelmatig onder controle en krijgt medicatie. Bij die medicatie is 

het belangrijk dat er verantwoord voedsel gegeten wordt en dankzij 

het feit dat zij gesponsord wordt, kan zij goed voedsel kopen. Ook 

vanaf deze plaats: hartelijk dank aan haar sponsors! 

Wat haar werk betreft is het nog een drama. Door de Covid. Het is 

nog steeds niet toegestaan om een (straat-)handeltje te hebben en 

dus heeft zij geen inkomsten. Zij kijkt uit naar het moment dat dit 

weer is toegestaan. 

 

Tenaye 

Wat hadden we u, en vooral de sponsors van Tenaye, graag in 

deze nieuwsbrief willen vertellen dat Tenaye is afgestudeerd. Maar 

dat is helaas niet het geval. Maar als alles goed gaat, zal dit toch in 

Augustus gaan gebeuren. Dat hopen we dus maar! 

 

 



 

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

 

Aschalew is afgestudeerd! 

Op 15 maart jl. was het dan eindelijk zover: Aschalew mocht zijn 

bul in ontvangst nemen.  

Het verhaal van Aschalew is best bijzonder.  

Als jochie leefde hij met zijn zusje Sentayehu op straat. Zijn 

ouders waren overleden en een tante, die zelf met haar 

gehandicapte zoontje op straat leefde, zorgde zo goed en zo kwaad als dat ging voor hen. 

Totdat Aschalew een jaar of 8 was en Netsi hem en zijn zusje in erbarmelijke toestand aantrof. 

Netsi is de “moeder” en oprichtster van kinderhuis Rehoboth, waar kinderen als Aschalew 

werden opgevangen. Aschalew werd de oudste van de kids en heeft zich altijd een beetje 

verantwoordelijk gevoeld voor zijn broertjes en zusjes. Dat voelt hij zich trouwens nog steeds. 

Na de middelbare school wilde Aschalew graag doorstuderen en FFA vond een sponsor voor 

hem. Niet zomaar een sponsor, maar iemand die Aschalew in zijn hart sloot en hem daar nog 

steeds heeft zitten. Nog mooier van het verhaal is dat deze sponsor connecties heeft, die 

kunnen bemiddelen in een baan voor Aschalew bij Ethiopian Airlines. Dan komt een droom 

van Aschalew, die hij als klein jongetje al had, misschien ook nog uit: werken bij een 

luchtvaartmaatschappij. Wie weet! 

Netsi met haar kids. 

Netsi was erbij toen Aschalew 

afstudeerde. Ook voor haar een 

geweldige gebeurtenis.  

Zij heeft een paar weken in Ethioipië 

kunnen zijn en erg genoten van haar 

kinderen. 

Zij kon ook van alles regelen voor het 

nieuwe huis waar Rehoboth naartoe 

verhuisd is. Toen in januari plotsklaps 

de huur van hun vorige huis werd 

opgezegd, moesten zij een ander huis 

zien te vinden. Een betaalbaar huis! 

Dat is een hele klus geweest, maar zij 

hebben een pracht onderkomen weten 

te vinden. Wel duurder dan zij eigenlijk 

kunnen betalen, maar met wat extra 

hulp van FFA èn een sponsor die 

anoniem wil blijven, is het toch gelukt om 

het huis te gaan bewonen.        

 

     De nieuwe huurwoning van Rehoboth  



  

 

Dit is Sanka Sepe, sinds februari jl. directeur van Bright 
Future Ethiopia (BFE). Denk nu niet dat Sanka een 
nieuwkomer is, want Sanka is de initiatiefnemer en  
oprichter van BFE. Wij hebben Sanka leren kennen in 
de tijd dat FFA met de Presbyterian Church of Ethiopia 
(PCE) projecten uitvoerde. Hij werkte toen bij de PCE 
en wij leerden hem kennen als een enthousiaste en 
kundige werker, met een groot hart voor de 
allerarmsten in zijn land. Toen hij wegging bij de PCE 
ging hij weer voor WorldVision werken, in een arme 
streek, ruim 100 km ten noorden van Addis Ababa: 
Fital. Wij bleven contact met hem houden en op een 
gegeven moment vroeg hij of FFA iets kon betekenen 
voor Fital en dan vooral voor de ouderen en voor 
hulpbehoevende kinderen. Als werker bij WorldVision 
was hij als geen ander op de hoogte hoe erbarmelijk de 
situatie daar was. Wij zijn in Fital gaan kijken en 
inderdaad was het daar armoe troef. We hebben Sanka 

gevraagd een voorstel te maken hoe de mensen in Fital het beste geholpen konden worden. 
FFA is met dat voorstel akkoord gegaan en zo werd BFE geboren. Sanka heeft tot februari jl. 
enorm veel werk verzet voor de projecten van BFE en dat deed hij allemaal naast zijn best 
drukke en verantwoordelijke baan bij WorldVision. Petje af voor zijn enorme energie en hart 
voor de zaak. Zoals bekend is ons project in Fital overgenomen door Woord en Daad (W&D), 
waardoor het mogelijk is dat de projecten uitgebreid worden en er een full time directeur in 
dienst kon komen. Het leeuwendeel van de financiën voor de projecten in Fital komt nog uit de 
beurs van FFA. 
Het afgelopen jaar is W&D al, samen met BFE, begonnen met de uitbreiding van de projecten 
in Fital. Fital is een regio waar structureel noodhulp nodig is. De bevolking is afhankelijk van 
de landbouw, wat vaak nauwelijks genoeg oplevert om te overleven. Ruimte om ook zorg te 
dragen voor ouderen en wezen is er niet. BFE zet zich in voor een situatie waarbij er genoeg 
is voor iedereen: voor de boeren, maar ook voor ouderen en kwetsbare kinderen. 

‘Ik eet nu eieren van onze eigen 
kippen, dankzij de hulp die we als 
gezin kregen’, vertelt de 
zevenjarige Abu Solomon. Abu is 
één van de 42 kinderen uit een 
kwetsbaar gezin, dat ondersteuning 
kreeg vanuit het project.  
Zijn vader vult aan: ‘Dankzij BFE, 
die voortdurend naast ons stond 
met adviezen, hebben we onze 
boerderij kunnen uitbreiden.’ 
Sinds vorig jaar ondersteunde BFE 
dit gezin. Ze leerden bijvoorbeeld 
hoe ze met geld om moeten gaan. 
En naast het bedrijven van 
landbouw, leerden ze ook hoe ze 
dieren moeten onderhouden om 

hun boerderij uit te breiden. Abu’s vader: ‘Ik weet nu hoe ik dieren moet fokken en ik leerde de 
productie van mijn gewassen te vergroten. De steun van BFE heeft ons leven veranderd. We 
kunnen zelfs wat geld sparen en daarvan kunnen we extra voedingsmiddelen zoals olie, uien 
en aardappelen kopen. We hebben nu geen hulp meer nodig en we kijken vol vertrouwen uit 
naar de toekomst.’ 
 



De afgelopen tijd was door de Covid pandemie ook voor Fital niet makkelijk. Sanka vertelde 
onlangs hoe de prijzen verdubbelden of bijna verdriedubbelden. Wat een gevolgen voor de 
meest kwetsbaren! BFE heeft samen met de lokale overheid een noodhulpactie opgezet die in 
de afgelopen maanden is afgerond.  
Achame, één van de vrouwen die werd geholpen, vertelt: 

 
“Ik was de laatste jaren helemaal afhankelijk van 
mijn broer en zus. Wat de situatie nog moeilijker 
maakte is dat ik gehandicapt ben en niet kan 
werken. Door Covid werd mijn situatie hopeloos. 
Maar door de hulp van BFE kon ik mijn gezin van 
eten voorzien en ik wil BFE dan ook bedanken dat 
ze mij op het juiste moment hebben geholpen. Ik ben 
nog in leven en ik ben in een gezondere staat 
dankzij jullie hulp. Gods zegen voor jullie dat jullie je 
bekommeren om mensen zoals ik”. 

  
Het COVID-19 project dat Bright Future Ethiopia (BFE) uitvoerde in samenwerking met Woord 
en Daad is nu afgerond. In de komende periode zal er nog wel voedselhulp plaatsvinden, 
maar we gaan ons ook op andere hulp richten. Dat betreft o.a. trainingen voor de boeren, 
waardoor oogsten, dus leefomstandigheden, sterk kunnen verbeteren. Een belangrijk deel van 
het werk van Sanka is om te kijken welke andere mogelijke verbeteringen er zijn voor Fital en 
hij schreef inmiddels een voorstel voor een verbeterde manier van koken.  
Als u meer wilt weten over Fital kunt u via onderstaande link op de website van W&D 
uitgebreidere info vinden over de prachtige projecten in Fital: 
https://www.woordendaad.nl/noodhulp/vitaal-fital-juni-2021/ 
 

Omdat ook schoon water een probleem is in de omgeving van Fital, zijn we als FFA een actie 
aan het uitwerken om dat te kunnen gaan bekostigen. U hoort daar binnenkort ongetwijfeld 
meer van. We hopen dat u mee wilt helpen dit plan uitgevoerd te krijgen! 
 

 

””””DDDDeeeeeeeellll    jjjjeeee    bbbbrrrroooooooodddd    mmmmeeeetttt    wwwwiiiieeee    hhhhoooonnnnggggeeeerrrr    lllliiiijjjjddddtttt....””””                                                    
                                                                                                                                                                                                                                    Jesaja 58:7 

 

Website FFA 

Als u weleens een bezoekje brengt aan onze website, kan ik mij voorstellen dat u er niet super 
enthousiast over bent. Er staat nauwelijks nieuws op en de inhoud is al heel lang niet meer 
bijgewerkt. Maar…….we hebben goed nieuws: de website is binnenkort helemaal vernieuwd, 
uitgebreid, compleet gemaakt enz. Dus een prima reden om een bezoekje aan de vernieuwde 
site te brengen! 

Vitrinekast Middelharnis 

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is 
het bijna zover: er komt in de W&D-winkel in 
Middelharnis een vitrinekast te staan met de 
mooie, originele Ethiopische artikelen, die door 
FFA verkocht worden en waarvan de opbrengst 
voor de projecten in Ethiopië is. Als u in de 
buurt bent moet u beslist een kijkje gaan 
nemen. De moeite waard! Voert het u te ver om 
naar Middelharnis af te reizen, dan kunt u altijd 
onze fraaie collectie Ethiopische artikelen op de 
website of bij het secretariaat komen 
bewonderen. En wie weet: kopen! 



In onze vorige nieuwsbrief meldden wij onze etalage in de Hoogstraat in Vlaardingen. Ook 
daar staan prachtige Ethiopische spullen in die te koop zijn. Het leuke is dat er inderdaad af en 
toe wat wordt verkocht, ook al gaat het eigenlijk alleen om een etalage en is het geen echte 
FFA-shop. Om welke spullen het gaat? Dat kunt u zien op onze vernieuwde website, waar 
onder de badge “verkoop” onze prachtige artikelen staan uitgestald.  
 
AH flessenbonnen  

Wat een prachtopbrengst van de statiegeldbonnen, die in de 

maand mei weer voor FFA bestemd was! Maar liefst  

€ 486,45. Schitterend en hartelijk dank, klanten van AH in De 

Loper in Vlaardingen, die hiervoor gezorgd hebben. En 

natuurlijk: dank je wel AH, voor jullie medewerking. En wat nòg 

leuker is: ook in juni zijn de bonnen voor FFA bestemd! Wat de 

opbrengst van deze 2e maand is, weten we op dit moment nog 

niet.  

 

OPA – Kerkcentrum Holy 

Toen wij u in onze december nieuwsbrief 

vertelden van de prachtige Oud Papier Actie 

(OPA) van Kerkcentrum Holy in Vlaardingen, 

konden wij u de mooie opbrengst melden van 

ongeveer € 1.200,-. Prachtig dat wij nu kunnen 

melden dat er nog meer is bijgekomen en dat de 

totaalopbrengst voor FFA maar liefst  

€ 1.699,16 is geworden! Geweldig!  

Hartelijk dank, OPA! 

Wie weet zijn er wel OPA’s die dit lezen en die besluiten hun oud 

papieropbrengst ook een keer aan FFA te schenken. Zou 

fantastisch zijn!  

 

Alweer bedelen  

Het lijkt mij vreselijk om te moeten bedelen om in leven te 

blijven. Ik weet gelukkig niet wat het is. Maar veel mensen in 

derde wereldlanden weten dat helaas maar al te goed. Ook de 

mensen die betrokken zijn bij onze projecten in Ethiopië weten 

ervan mee te praten. Wat een zegen als wij als FFA de 

mogelijkheid hebben om deze mensen te helpen op de weg naar 

een menswaardiger bestaan. Dat zouden wij natuurlijk nooit 

kunnen zonder de hulp van mensen die ons financieel helpen om dat mogelijk te maken!  

We zijn onze donateurs en ieder die ons financieel helpt dan ook heel dankbaar. 

Helaas moeten wij er meteen bij vermelden dat hulp nog steeds nodig is.  

Dus mocht u zich aangesproken voelen: onderaan deze nieuwsbrief vindt u ons banknummer. 

Bij voorbaat hartelijk dank als we u hebben kunnen overhalen om ons te steunen!  

En weet u wat een prachtige bijkomstigheid is? GEVEN MAAKT BLIJ. Als u daar aan mocht 

twijfelen, probeert u het dan maar eens uit. ����    
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Hartelijk dank aan allen die FFA Hartelijk dank aan allen die FFA Hartelijk dank aan allen die FFA Hartelijk dank aan allen die FFA 

ook in ook in ook in ook in de afgelopen periodede afgelopen periodede afgelopen periodede afgelopen periode    

financieel gesteund hebben, financieel gesteund hebben, financieel gesteund hebben, financieel gesteund hebben, 

zodat het werk voor de zodat het werk voor de zodat het werk voor de zodat het werk voor de 

allerarmsten in Ethiopië door allerarmsten in Ethiopië door allerarmsten in Ethiopië door allerarmsten in Ethiopië door 

kon gaan.kon gaan.kon gaan.kon gaan.     

 

    Als u onze nieuwsbrief liever niet meer wilt ontvangen, wilt u ons dat dan per email laten weten? 

Addis Ababa – voedselproject Hope Enterprises (foto K.de Wit) 


