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Van de voorzitter 

Dit is alweer de 35e nieuwsbrief in 

ons 18-jarig bestaan. Je zou bijna 

zeggen: dat moet gevierd worden, 

ware het niet dat we bepaald niet in 

feeststemming zijn. We zouden wèl 

wat te vieren hebben als we FFA 

konden opheffen omdat er geen 

hulp meer nodig is. Helaas: niets is 

minder waar. Terwijl in ons land alle 

aandacht zich weer richt op de 

opnieuw oplaaiende Covid-19 

besmettingscijfers en de gevolgen 

daarvan voor onze samenleving, is 

het goed om te beseffen dat de 

situatie in Ethiopië in meerdere 

opzichten vele malen slechter is. 

Niet alleen door de gevolgen – ook daar - van de corona pandemie, maar meer nog door het 

escalerende militaire geweld tussen de wettig gekozen regering en de rebellen uit de 

noordelijke regio. Honderdduizenden burgers zijn op de vlucht met achterlating van alles wat 

zij hadden.  

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe onze partner-organisatie EHE in de hoofdstad Addis 

Abeba er alles aan doet om zoveel mogelijk van deze ontheemden te helpen en van het 

allernoodzakelijkste te voorzien.  

Ook voor de tieners van Rehoboth wordt de toekomst onzekerder, maar het is goed om te 

lezen dat meerdere van hen succes hebben met hun studie en werk.  

In Fital, op het platteland van Ethiopië, gaat de training van boeren gelukkig door en zijn 

deelnemers aan het Woord en Daad project in staat om langzamerhand zelf inkomsten te 

verwerven voor hun levensonderhoud. En zoals u kunt lezen wordt er uitgezien naar een 

betere watervoorziening voor de toekomst. 

Dit alles stimuleert ons als FFA enorm om ondanks alle zorgen de moed niet op te geven en te 

BLIJVEN doen wat we kunnen! Natuurlijk hebben wij u hierbij nodig, want zonder de hulp van 

onze donateurs en ieder die ons een warm hart toedraagt beginnen wij niets. 

 

 

Met de “motor” van EHE, Alayu, hebben we 

regelmatig contact. Helaas zijn de berichten die hij 

ons moet melden niet bepaald om vrolijk van te 

worden. Wat een zorgen! Behalve de zorg voor de 

gezinnen die EHE onder haar hoede heeft, komen er 

dagelijks noodkreten om hulp bij de poort van het EHE kantoor. De oorlogssituatie is daar 

bepaald debet aan. Onlangs schreef Alayu ons: “Here things are not good. Every day we have 

more needy people mainly mother and children who came from the war affected area. We 

gave support for 5 mothers and children and yesterday again 11 mothers and children came 

who are on desperate situations.” 

 



Natuurlijk doen wij als FFA wat wij kunnen om EHE te helpen en we zijn blij dat velen het ons 

met giften mogelijk maken om hulp te bieden. 

Via FFA worden er nu 14 kinderen gesponsord door sponsorouders. Ook voor het kindje dat in 

onze vorige nieuwsbrief werd voorgesteld, Hafiza, meldde zich al snel een sponsor, die voor  

€ 30,- per maand voor dit kindje is gaan zorgen. Ook nu stellen wij een kindje met zijn moeder 

voor, waar een sponsor voor gezocht wordt. Iets voor 

u/jou?  

Het gaat om Amanuel. Hij is geboren in december 2020. 

Amanuel is het enige kindje van Checolech, die door de 

vader van Amanuel in de steek is gelaten. Zij probeert 

met bedelen aan de kost te komen en u kunt zich 

voorstellen dat dit 

een heel moeilijke 

situatie is. Als er 

een sponsor voor 

Amanuel gevonden 

wordt, betekent dit 

niet alleen dat 

Amanuel krijgt wat 

hij nodig heeft, 

maar ook dat Checolech geholpen wordt om een baan te 

vinden. Ook kan zij dan leren lezen en schrijven want zij 

is analfabeet. Voelt u zich aangesproken om te helpen? 

U kunt zich melden bij ons secretariaat. En mochten er 

meerdere gegadigden zijn, dan heeft Alayu ongetwijfeld nog wel een kindje dat ook een 

sponsor nodig heeft!    

 

 

 

 

 

Een paar van de vluchtelingen die zich bij 
de poort van EHE meldden en die hulp 
hebben gekregen..  

De EHE scholen zijn gelukkig weer open en de kinderen genieten ervan.  

Zo te zien houden zij zich keurig aan de regels, zoals mondkapjes en hygiëne.  

Tijdens de maaltijden mogen de mondkapjes natuurlijk even af……   



Almaz 

Het blijft goed gaan met de gezondheid 

van Almaz.  

Ook is het mooi dat zij haar  

(straat-)handeltje weer opgezet heeft, 

omdat dit nu door de overheid niet langer 

verboden is. Zij kijkt uit naar het moment 

dat zij geen sponsorhulp meer nodig 

heeft. Maar zover is het nog niet. Ook met 

haar dochters Elsa en Mihiret gaat het 

goed. Zij zijn de sponsor, die de studie 

van de meisjes via FFA al een paar jaar 

mogelijk maakt heel dankbaar. Fijn dat het met 

Mihiret, de jongste van de twee meisjes, inmiddels 

ook een stuk beter gaat. Zij heeft het lang erg 

moeilijk gehad na het overlijden van haar vader en 

haar kleine broertje.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de tieners van 

Rehoboth.  

Als ik deze recente 

foto van hen zie, vind 

ik het weer bijzonder 

dat deze mooie kids, 

die jaren geleden 

letterlijk van de straat 

zijn geplukt, het zo 

goed doen. Over 

Aschalew (rechts met 

blauwe T-shirt 

vertelden we in de 

vorige nieuwsbrief dat 

hij is afgestudeerd als 

ingenieur. Hij probeert 

nu een baan te vinden, maar dat valt niet mee. Intussen studeert hij voor het TOEFL-examen 

en als hij daarvoor slaagt, zou hij in Amerika of Canada (of Nederland?) verder kunnen 

studeren. Wat geweldig dat zijn sponsor ook deze studie voor hem financiert!  

 

 



Hilina, 4e van rechts, met het witte kraagje, is vorige maand geslaagd voor haar psychologie 

studie. Zij wil graag verder studeren voor haar masters. Eyerus, links met rode T-shirt, heeft 

onlangs een catering-opleiding afgerond en heeft een baan als catering medewerkster.  

Op de foto staan van links naar rechts: Eyasu, kleine Aschalew, kleine Eyerus, Nardos, 
Sentayehu, Hanna, Hilina, grote Eyerus, grote Aschalew en Mathews. 
Grappig dat sommigen met “groot” of “klein” worden aangeduid, maar het moge duidelijk zijn 
dat dit moet om hen te onderscheiden van hun “grote” of “kleine” broer/zus met dezelfde 
naam… 
 

  

 

Wat betreft de projecten van BFE 
in Fital en omgeving gebeuren er 
mooie dingen, ondanks de lastige 
covid situatie. Zo zijn er in oktober 
jl. weer trainingen gehouden die 
erop gericht zijn om de productie 
van het land en de veeteelt te 
verhogen. Daarnaast ontvingen 
diverse huishoudens groenten, 
zodat zij gezonder voedsel kunnen 
eten en ook schapen en kippen 
waarmee een inkomen 
gegenereerd kan worden.  
Als er op een goede manier met 
deze ondersteuning wordt 
omgegaan zullen de huishoudens 
het beter krijgen en weerbaarder 
worden.  

Aan kinderen van 
slecht bereikbare 
gezinnen werden 
onderwijsmaterialen 
zoals oefenboeken 
en schooltassen 
uitgedeeld om 
ervoor te zorgen dat 
de kinderen naar 
school kunnen.  
Op de foto laten de 
kids en een paar 
moeders trots de 
tassen en de 
boeken zien. 
Voor volgend jaar 
zijn er plannen om 
een uitgebreid 
waterproject te 
starten. Het is de 
bedoeling om 
leidingen aan te leggen, waarmee het water, dat kilometers buiten Fital uit bronnen wordt 
gehaald, naar het dorp geleid kan worden, zodat de vrouwen (en vaak  kinderen!) geen uren 
hoeven te sjouwen om water te halen. Het mooie van dit project is dat het in samenwerking 
met de plaatselijke overheid zal worden uitgevoerd. 
 



Abera Gedefa is 62 jaar oud en leeft in 
het Yaye Gulelle district Fital. Hij is 
deelnemer aan het BFE-hulpproject. 
Abera is visueel gehandicapt. Hij en 
zijn gezin leefden van een klein stukje 
land dat niet genoeg opbracht om van 
te leven. Ook zij hebben de training 
kunnen volgen om te leren zo goed 
mogelijk groenten te verbouwen en 
vee te houden. Zij kregen daarna een 
aantal kippen en schapen en groenten 
om te verbouwen. Op dit moment 
hebben zij dankzij BFE een klein 
inkomen uit de verkoop van eieren en 
extra inkomen van de schapen en de 
groenten die zij kunnen verkopen. Er is 
nu ook geld voor medische zorg en het lukt hen zelfs om een beetje geld te sparen. Recent 
zijn Abera en zijn vrouw lid geworden van de vereniging genaamd LENCHA SELALE die in 
hun dorp werd opgericht en die deelnemers via een micro krediet helpt om handeltjes op te 
zetten en andere activiteiten te starten om inkomen te verwerven. Abera is een mooi 
voorbeeld hoe er met een beetje hulp prachtige dingen tot stand komen!    

  

 

 

Deze bewoners van 
Fital laten trots de 

groentenzaden zien 
die zij hebben 

gekregen. 
Ongetwijfeld zijn de 
zaden inmiddels in 

de grond gestopt en 
wordt er hoopvol 

uitgekeken naar het 
resultaat. 

 

 

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

Nog even dit:  
 
Onlangs heeft de Wereldwinkel in Vlaardingen haar deuren moeten sluiten. Heel jammer. Dat 
vervelende zaken ook positieve kanten kunnen hebben, heeft ook deze sluiting bewezen. FFA 
heeft een deel van het saldo gekregen en dat was het prachtige bedrag van € 750,-. Hartelijk 
dank aan het bestuur van de Wereldwinkel, dat deze mooie beslissing had genomen! 
 
Onze FFA-mini-shop in Middelharnis is geen succes gebleken. We hebben het shopje 
opgeheven en zoeken naar een andere manier om onze mooie Ethiopische spullen aan de 
man te brengen. Ideeën zijn welkom! We kijken uit naar het moment dat wij weer presentaties 
en verkopingen kunnen houden. Maar u weet natuurlijk wel dat u online onze spullen kunt 
kopen. Op onze website onder “Verkoop” kunt u de artikelen bewonderen en als u contact 



opneemt met ons secretariaat, wordt u vanzelf verder geholpen. En als u in Vlaardingen of in 
de buurt woont, bent u altijd welkom om na afspraak onze artikelen te komen bekijken. 

Misschien zou u weleens willen weten hoe Food For All een jaar of 18 geleden ontstaan is. 
Dan heb ik een tip voor u: Op de website van “Wilde Ganzen” kunt u een leuk interview vinden 
met twee van de oprichters. Kijkt u op de website www.wildeganzen.nl dan ziet u in de rechter 
bovenrand “blogs” staan. Na het aanklikken vindt u de pagina en als u naar beneden scrolt 
ziet u het kopje “Werken  met een divers bestuur…..” en daar vindt u het interview.  

Zoals gezegd: het is voorlopig nog niet mogelijk is om presentaties te geven of verkopingen te 
houden zoals een Ethio-sale. Maar u kunt ervan overtuigd zijn dat wij het u laten weten als we 
weer zo’n verkoping kunnen organiseren! 

En….? 
Heeft u onze vernieuwde website al bezocht? Beslist de moeite waard! www.food-for-all.nl 

Alweer bedelen?  

Misschien herinnert u zich uit de vorige nieuwsbrief dit mannetje 
hiernaast en het opschrift boven een stukje dat ik schreef 
“Alweer bedelen.” 
Iemand reageerde daarop door te zeggen:  
“Als je iets voor een ANDER vraagt, bedel je toch niet?”  
Wat een pracht opmerking en wat heeft diegene gelijk!  
Dus trek ik de stoute schoenen weer aan en vraag u om ons te 
helpen. Te blijven helpen. Als u deze nieuwsbrief heeft gelezen 
heeft u beslist gemerkt hoe hard uw hulp nog steeds nodig is en 
ook hoe goed het geld dat wij binnen krijgen besteed wordt.  
Dus, nee, bedelen doe ik niet, maar u begrijpt vast wel wat ik 
hiermee wil zeggen…..  
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