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Van de voorzitter. 

Na onze vorige nieuwsbrief van eind 2021 hebben er wereldwijd 

ongekende zorgwekkende gebeurtenissen plaatsgevonden. Denk 

alleen al aan de oorlog in de Oekraïne, waarvan de gevolgen 

wereldwijd merkbaar zijn. Ook in Afrika. De blokkade op de uitvoer 

van graan uit de Oekraïne (de graanschuur van de wereld), in 

combinatie met de grote droogte door de klimaatveranderingen 

leidt tot een acute noodsituatie in grote delen van Oost-Afrika, 

waaronder ook Ethiopië. Opgeteld bij het binnenlandse 

oorlogsgeweld heeft dit geresulteerd in honderdduizenden 

binnenlandse Ethiopische 

vluchtelingen die, compleet 

berooid en getraumatiseerd, hun toevlucht zoeken bij 

hulporganisaties. U kunt hier meer over lezen onder ‘Embracing 

Hope Ethiopia’ (EHE), die in Debre Sina hulp biedt. 

Naast de zorgen die ook wij als bestuur van FFA hierdoor ervaren, 

zijn er gelukkig ook verheugende berichten als we horen en zien 

hoe onze partnerorganisatie ‘Bright Future Ethiopia’ (BFE) samen 

met Woord & Daad kans ziet de leefomstandigheden van de 

kwetsbare mensen in Fital te verbeteren en hen zelfstandiger en 

weerbaarder te maken.  

Ook het toenemend aantal mensen uit onze achterban dat zich 

aanmeldt voor de individuele sponsoring van kinderen en/of 

jongeren doet ons goed. Regelmatig zijn we beschaamd wanneer 

we, vaak geheel onverwacht, prachtige giften ontvangen die soms 

het resultaat zijn van spontane, creatieve acties in het land. 

Opgeteld bij de bijdragen van onze vaste donateurs geeft dit ons 

moed en vertrouwen om onverminderd door te gaan met onze inzet 

voor de allerarmsten in Ethiopië. 

 

   

Doordat onze inkomsten flink terug lopen, hebben wij ons 

werk ook moeten inkrimpen. Dat betekent dat wij ook 

geen kwartaalbijdragen meer aan EHE kunnen geven, 

hoewel die nog altijd hard nodig zijn. Maar het is niet 

anders. Wel hebben we nu 15 gesponsorde EHE-kinderen 

onder onze FFA-hoede en dat is natuurlijk geweldig fijn! 

Voor € 30,- krijgt een kindje alle verzorging die het nodig heeft: medische zorg, scholing, goede 

voeding etc. En het kindje niet alleen, maar ook de moeder (vaak alleenstaand) en de anderen uit 

het gezin. De moeder wordt geholpen met het vinden van werk of het volgen van een opleiding. 

Als je dan ziet wat er met die € 30,- per maand gedaan kan worden, is dat fantastisch.  

  



We wagen het er maar weer op om hierbij opnieuw een kindje aan u voor te stellen dat hulp nodig 

heeft en wie weet? Ik heb er goede hoop op dat we een sponsor vinden, want we zijn nog nooit in 

de steek gelaten met onze noodkreten. Als sponsor wordt u ongeveer 2x per jaar op de hoogte 

gehouden hoe het met uw sponsorkindje gaat, vergezeld van een recente foto. Mochten er 

belangrijke zaken te melden zijn over het sponsorkindje, 

dan krijgt u daar ook bericht van. Dus wie weet wilt u er 

eens over nadenken.  

We stellen de kleine Betselot aan u voor. Betselot is nu 9 

maanden en woont met haar moeder Erediet in de 

sloppenwijk, dichtbij het kantoor van EHE. 

De vader van Betselot liet zijn vrouw en dochtertje in de 

steek en Erediet, die geen baan of inkomen heeft, 

probeert met bedelen 

wat geld bij elkaar te 

sprokkelen om te 

overleven. Als Betselot 

gesponsord kan 

worden betekent dat 

niet alleen dat zij alle zorg die zij nodig heeft, zoals goed 

voedsel, medische zorg, kinderopvang etc. etc. zal krijgen, maar 

haar moeder wordt geholpen met het vinden van een baan en 

evt. het volgen van een opleiding.  

Zo ziet u maar weer hoe met een betrekkelijk klein bedrag 

(€ 30,- per maand) een enorm verschil gemaakt kan worden in 

de levens van arme gezinnen! 

 

Natuurlijk zouden we nog veel meer voor EHE willen doen. Temeer omdat EHE sinds een paar 

maanden hulp geeft in een gebied Debre 

Sina, een km of 100 ten noorden van Addis, 

waar het oorlogsgeweld afschrikwekkend is 

geweest. De verhalen van geweld en 

verkrachting zijn niet om aan te horen.  

Toen Alayu, de directeur van EHE deze plaats 

bezocht, werd hij zo getroffen door de ellende 

dat hij er alles aan wil doen om via EHE hulp 

te bieden. Wat een zegen kan EHE daar 

betekenen! Mocht u dit project willen steunen 

dan kan dat ook via FFA. Als u een bijdrage 

wilt overmaken voor dit doel wilt u er dan bij 

vermelden “EHE-Debre Sina”?  

  

En….? 

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

Tenaye bent u al heel wat keer tegen gekomen in onze 

nieuwsbrief. De dappere jonge vrouw die wij in 2007 leerden 

kennen als 18-jarig meisje en die met behulp van sponsoring 

via FFA een prachtige studie heeft kunnen volgen en vorig 

jaar met succes de studie heeft kunnen afronden. Een 

prestatie, temeer omdat Tenaye gehandicapt is.  

We hadden haar weleens gevraagd of, als het mogelijk was, 

zij het op prijs zou stellen om een orthopedisch arts te vragen 

of er wat aan haar 

gehandicapte been 

gedaan kon worden, 

zodat zij zonder krukken 

zou kunnen lopen. Toen 

wij het aankaartten 

straalde zij van oor tot 

oor! En òf zij dat wilde! 

We hebben toen 

afgesproken dat zij eerst 

haar studie zou afronden en dat we dan verder zouden 

praten. Dat moment is nu gekomen. De eerste bezoeken aan 

een orthopedische kliniek heeft zij reeds achter de rug en er 

is zeer goede hoop dat zij geholpen kan worden. Helemaal 

mooi is dat er via FFA sponsors zijn gevonden die de zaak 

gaan bekostigen. Echt geweldig! We houden u op de hoogte 

en kijken uit naar het moment dat Tenaye helemaal zonder 

krukken kan lopen! 

 

Almaz 

Nòg iemand die heel blij is met de hulp die zij krijgt is Almaz. Het gaat 

heel goed met haar en haar twee dochters. Het handeltje dat Almaz 

had opgezet om geld te verdienen gaat steeds beter. Zeker nu  

straathandeltjes weer zijn toegestaan. Zij kijkt uit naar het moment dat 

zij geen hulp meer nodig heeft. Maar zover is het nog niet.  
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Het was flink schrikken toen in januari de 

huiseigenaar van het Rehoboth-huis vertelde dat 

de huur werd opgezegd. Het werd weer hard 

zoeken naar een geschikte woonruimte voor de 

kids en de “moeders”.  

Op een wonderlijke manier kwam Nesti, 

DE moeder en oprichtster van Rehoboth, 

in contact met een vriendin van haar, die 

in Amerika woont en haar vertelde dat zij 

een huis had in Addis, dat nog niet 

helemaal klaar was, maar waar voorlopig 

een familie in gewoond had die het huis 

compleet hadden uitgewoond. Zij had 

hen weggestuurd en jawel: het huis 

stond leeg. 

Op haar vraag mocht Netsi het voor 

Rehoboth huren van haar tegen een heel 

schappelijke huur. Maar er moest nog 

wel het een en ander aan afgewerkt 

worden. Alle kids hebben daarbij hun beste beentje voor gezet en keihard gewerkt om het huis 

bewoonbaar te maken. Toen Netsi in april op bezoek kwam, was het huis zover dat er verhuisd 

kon worden. Wat een feest. En ach, de paar dingen die nog niet gerealiseerd moeten worden (o.a. 

trapleuingen en een extra badruimte) nemen ze gewoon voor lief. De kids hebben beloofd om 

voorzichtig te zijn als zij de trap of en af gaan. En nu maar hopen dat zij zich aan hun woord 

houden! Het huis is zo ruim dat ook de moeders Ameresh en Abebu er kunnen wonen.  

Tijdens de verhuizing gebeurde er een ongelukje: de glazen salontafel 

is gevallen en het glas is gebroken. FFA kreeg rond die tjid een mooie 

gift speciaal voor Rehoboth. U mag raden waar dat geld aan besteed 

is. Precies: een nieuwe salontafel. 

Het leuke van het verhaal is dat die tafel is gemaakt door één van de 

kids: Eyasu, die een opleiding hout- en metaalbewerking doet. Op de 

foto ziet u de bijzondere tafel. Het middenstuk is gemaakt van een 

stuk glas uit de oude tafel. Met recht dus een heel bijzondere tafel!  

 

De kids zijn om nòg een reden heel blij.  

Via een stichting hier in Nederland hebben zij  

de beschikking gekregen over 3 prachtige laptops,  

die zij voor hun studie hard nodig hebben.  

Dat zij er heel blij mee zijn is van de gezichten te lezen! 

 

 

  

  

 

 



  

Vanuit Fital komen er positieve berichten. 

Het is zo mooi dat er hard gewerkt wordt aan landverbetering, training voor de boeren, hen 

voorzien van zaadmateriaal etc. En niet te vergeten de hulp in de vorm van lesmateriaal voor de 

kinderen, sanitair materiaal en medicijnen. En natuurlijk het waterproject! 

In onze nieuwsbrief van december jl. vertelden we over het waterproject dat in de planning zat. 

Wat fijn dat dit plan op dit moment uitgevoerd wordt. 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 het project is dat de mensen ZELF aan het werk worden gezet en onder 

de leiding van deskundigen de graafwerkzaamheden voor de pijpleidingen uitvoeren. En zo mooi 

om te merken dat zij trots zijn op hun werk!  

Het werk wordt uitgevoerd in samenwerking met de plaatselijke overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een boeiend verhaal, dat goed aangeeft hoe hulp 

aan een gezin een wereld van verschil kan maken, 

is het verhaal van Abay en haar ouders. 

De ouders van de gehandicapte Abay zijn heel 

dankbaar voor de hulp die zij gekregen hebben. 

Abay Bogale is zes jaar en het gezin woont in een 

van de dorpen rond Fital. Abay heeft door haar 

handicap veel zorg nodig, maar daar was totaal 

geen geld voor.   

De vader van Abay had zelf geen land en moest 

daarom een stukje land huren om wat te kunnen 

verbouwen. Dat leverde al met al niet veel op omdat 

de huur vanuit de opbrengst betaald moest worden. 

Het gezin heeft via BFE o.a. hulp gekregen in de 

vorm van voedsel, maar ook een paar schapen en 

kippen, waar zij inkomsten door konden krijgen. Het 

mooie is ook dat de vader van Abay vertelde dat de 

hulp hem en zijn vrouw enorm gestimuleerd heeft 

om keihard te werken om hun inkomsten te 

verbeteren. 

  



Een ander facet van de hulp die zij (en anderen) krijgen 

is dat zij leren om te sparen. Van hun inkomsten gaat 

een klein deel naar de bank. Het gaat maar om heel 

weinig, maar van lieverlee groeit “het vermogen” aan 

en kan de familie wat voor het huishouden kopen of 

medicatie, die anders nauwelijks te betalen zou zijn.  

Wat geweldig als je zulke verhalen hoort. Het 

stimuleert ons van FFA om ons te blijven inzetten voor 

de allerarmsten. Vooral omdat je ziet dat de geboden 

hulp inderdaad heel veel oplevert!             

 

 

 

 

 

 

Nog even dit:  

Zoals gezegd lopen onze inkomsten terug en we merken dat de situatie met de oorlog in de 

Oekraïne daar duidelijk mee te maken heeft. En natuurlijk is daar heel veel hulp nodig, maar we 

zijn weleens bang dat de noden elders in de wereld daar de dupe van worden. Helaas. 

Maar we gaan door met wat we kunnen en zijn dankbaar dat U ons daarbij de financiële 

mogelijkheden biedt! En wat een opkikker als we horen dat een collecte wordt gehouden voor FFA 

en zéker als een poosje later een prachtig bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven! Of die 

keer dat we weer een noodkreet kregen van EHE en je je dan zo machteloos voelt, maar nog 

diezelfde avond ziet dat er een prachtig bedrag op onze rekening is overgemaakt! 

Ook is het fijn dat we na een paar corona-jaren weer wat activiteiten kunnen organiseren.  

Die hebben tot doel om bekendheid aan FFA te geven, maar minstens zo belangrijk: om inkomsten 

binnen te krijgen. Zo staat er voor het najaar o.a. weer een huisconcert in de planning. Daar hoort 

u t.z.t meer van. Ook over andere activiteiten wordt nagedacht.  

In mei jl. is de opbrengst van de statiegeld bus bij AH De Loper in Vlaardingen weer voor FFA 

geweest en de opbrengst was prachtig. Maar liefst € 493,80! Plus de belofte dat de opbrengst in 

één van de komende maanden weer voor FFA zal zijn. Dank je wel, AH De Loper! 

Ook zeker het vermelden waard is de opbrengst van de Psalmenwandeling die op 2e Pinksterdag 

is gehouden. Die was maar liefst bijna € 1.200,-. Geweldig. Bent u benieuwd wat dat is, 

Psalmenwandeling? Kijk op Facebook Psalmenwandeling en u vindt alle info. 

 

 

De FFA-foto expositie dit 

voorjaar in Kerk Centrum Holy 

te Vlaardingen was een 

succes.  Velen hebben de 

prachtige portretten van de 

mensen in Fital bewonderd en 

de reacties waren beslist 

positief. 

 

  



Ook de Ethio Sale, die op zaterdag 21 mei in het Kerkcentrum werd gehouden was een succes. 

De bezoekers hebben niet alleen genoten van de mooie foto-expositie, maar ook veel van de 

prachtige Ethiopische spullen gekocht, waarvan de opbrengst voor 100% voor FFA was. De 

opbrengst van de middag, inclusief mooie giften was ruim € 600,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar is hij weer. 

Jawel, daar is hij weer, het zielige mannetje, dat hoopt dat zijn hoedje 

gevuld wordt met giften voor het goede doel. Voor FFA in dit geval. Want 

NEE, hij hoopt geen volle hoed voor zichzelf, maar echt voor FFA. Wat is 

hij blij als zijn hoed straks overloopt van mooie giften. Misschien voelt u 

zich geroepen om mee te helpen zijn hoedje te vullen. 

Graag! 

We zijn ons ervan bewust dat het vervelend is dat we altijd maar weer 

om méér vragen, maar u heeft er geen idee van hoe lastig het is als je 

met grote regelmaat noodkreten vanuit Ethiopië krijgt, waar de situatie 

nog steeds zo moeilijk is. Wat zou je dan graag multimiljonair zijn en een 

fiks deel van  je vermogen geven aan diegenen die het zo hard nodig 

hebben!  
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