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Van de voorzitter. 
Er gloort hoop voor vrede in Ethiopië! Op het 
moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn 
in Nairobi (Kenia) afspraken gemaakt tussen de 
leiders van het federale Ethiopische leger en dat 
van de regio Tigray over de uitvoering van de 
overeenkomst die op 2 november in Zuid Afrika 
gesloten is. Het gaat met name om het 
beëindigen van de gevechten en over de 
ontwapening van het leger van Tigray.  
Maar nog belangrijker is dat prioriteit wordt 
gegeven aan het openstellen van Tigray voor 
hulpgoederen, voedsel, medicijnen en andere 
middelen die van levensbelang zijn voor de bevolking die de laatste twee jaar onnoemelijk 
geleden heeft, waarbij honderdduizenden slachtoffers gevallen zijn en miljoenen mensen huis 
en haard hebben verlaten en op de vlucht zijn geslagen. In de hoofdstad Addis Ababa die wij, 
na bijna drie jaar gedwongen onderbreking door Covid en de oorlogssituatie, vorige maand 
weer konden bezoeken, is dit ook te merken bij Embracing Hope Ethiopia, waar tientallen 
vluchtelingen, voornamelijk vrouwen met kleine kinderen, aankloppen voor hulp.  
Veel van wat u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen is een weerslag van wat twee 
bestuursleden van FFA zo al meemaakten bij het recente bezoek aan de projecten die wij als 
stichting kunnen ondersteunen.  
 

Embracing Hope Ethiopia 
Zoals gezegd konden we in november jl. eindelijk 
weer een bezoek brengen aan Ethiopië. Daar keken 
we erg naar uit. De dag na aankomst hadden we met 
Alayu, de directeur van Embracing Hope Ethiopia 
(EHE) afgesproken om het project, en natuurlijk onze 

21 sponsorkinderen te bezoeken. Wat een prachtbezoek was dat! Eerst konden we Alayu blij 
maken met 2 laptops en 3 koffers vol kinderkleding en schoolspullen. Alles gedoneerd door 
gulle gevers.  



Een van de koffers zat propvol gebreide kinderkleding en dekentjes, gebreid door een 
enthousiaste handwerkster met een hart voor Ethiopië. Zo welkom allemaal! Vooral omdat het 
’s avonds in Addis flink afkoelt. Toen gingen we de kids bezoeken en op de foto zetten. 
Elke keer als wij EHE bezoeken valt het op hoe goed en netjes alles geregeld is en hoe 
liefdevol en met de kindjes wordt omgegaan. Nadat we “onze” sponsorkinderen in de 
dagopvang hebben bezocht, op de foto hebben gezet en vooral geknuffeld, gaan we naar de 
school van de onderbouw om onze wat grotere 6 sponsorkinderen te ontmoeten. Leuk dat de 
kids een tekening/kleurplaat voor hun sponsorouders hebben gemaakt. 

Er ging even iets mis (zie linker foto), maar dat kon gauw opgelost worden. 
Als alle problemen in de wereld zo eenvoudig op te lossen waren….. 

 
Zoals Alayu vertelde is er nog steeds behoefte aan nieuwe sponsors voor de kindjes van 
alleenstaande moeders. We hebben als FFA intussen al voor 21 kinderen sponsorouders 
gevonden, die voor € 30,- per maand de zorg voor een kindje en zijn/haar moeder op zich 
hebben genomen. Het is prachtig om te zien hoe goed het met die kinderen gaat. Ze krijgen 
goede verzorging, gezond eten, medische zorg en kunnen, als zij wat groter zijn naar school.  
Wat hoopvol is het leven van deze kinderen, die anders nauwelijks enige kans zouden 
hebben. 
Voelt u zich aangesproken en zou u ook wel een kindje willen verzorgen? We stellen hierbij 
een kindje aan u voor, dus wie weet….. 
 
Natan 
De kleine Natan is enigst kind van mama 
Mekides en hij is net 1 jaar oud. Nadat Mekides 
haar ouders verloor, stopte ze met de 12e klas 
en verhuisde van het platteland naar de stad om 
werk te zoeken. Terwijl ze aan het werk was als 
schoonmaakster werd ze verkracht door een 
man en werd ze zwanger van Natan. Zij probeert 
wat te verdienen met kleren wassen en 
schoonmaakwerkzaamheden om Natan en 
zichzelf te onderhouden, maar verdient slechts 
1.500 ETB (€ 28) per maand. Momenteel kan ze 
de huur niet betalen en wonen ze bij een ander 
gezin. Hun situatie is wanhopig. Uw sponsoring 
kan een leven veranderend verschil maken. 
Bij ons secretariaat kunt u zich aanmelden als u 
voor Natan wilt zorgen. 
 
 
 

 

 

     ”Deel je brood met wie honger lijdt.”                                                                 

                                                         Jesaja 58:7 



Yohannis  
Toen wij in 2016 EHE bezochten zagen we hem voor het eerst: 
Yohan (Yohannis), een verstandelijk gehandicapt jochie van 
ongeveer 5 jaar dat niet kon lopen en maar een beetje in een 
box “hing”. Een jaar later zagen we hem opnieuw en waren 
verbaasd hoe hij er aan toe was. Hij kroop rond en kon al een 
beetje lopen. Zeker weten dat de goede zorgen van EHE daar 
debet aan waren! 
Nu, vijf jaar later, 
waren we heel 
benieuwd hoe het 
toch met Yohannis 
ging en wilden Alayu 
ernaar vragen. Alayu 
had ons net verteld 
over het drama van 
een moeder van de 

kids, die gisteren bij een verkeersongeluk om het 
leven was gekomen. Wat erg! Toen we even later 
naar Yohannis vroegen, zei Alayu aarzelend: “Het 
was de moeder van Yohannis….” Wat vreselijk voor 
de familie.  
De vader van Yohannis is ook verstandelijk beperkt 
en probeert zijn gezin (Yohannis heeft een oudere 
halfbroer) met bedelen in leven te houden. Dit gezin 
heeft hulp nodig en we hebben Alayu aangeboden 
een sponsor te zoeken. Bij dezen!!  
Voelt u zich aangesproken dit gezin te helpen? Dat 
zou geweldig zijn! Laat het ons weten, alstublieft.  
Yohannis krijgt speciaal onderwijs.               Yohannis met zijn vader 
Ook dat wordt door EHE geregeld.      
 
Debre Sina 

 
De burgeroorlog heeft 
afschuwelijk huisgehouden in 
Debre Sina, een gebied 
ongeveer 100 km ten noorden 
van Addis Ababa. Embracing 
Hope Ethiopia is daar een 
hulpactie gestart voor de 
overlevenden, die vol trauma’s 
zitten. Belangrijk is dat de 
school met de hulp van EHE 
weer is opgestart. Naar school 
gaan is voor kinderen een heel 
goede vorm van trauma-
verwerking.  
Ook zijn er speciale 
bijeenkomsten opgestart die 
gericht zijn op trauma-
verwerking voor volwassenen. 

Heel mooi dat wij ook vanuit Nederland kunnen helpen aan dit waardevolle project! 

=======================================================================    

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

======================================================================= 



Tenaye 
Dit is wel een heel bijzondere foto, gemaakt op 
een historisch moment: Tenaye loopt/staat 
zonder krukken! Voor het eerst van haar leven. 
Aan haar gezicht is wel te zien hoe blij, trots en 
dankbaar zij is. 
Weet u het verhaal van Tenaye nog?  
Het meisje dat wij in het Social Centrum in 
Addis, wat door FFA gefinancierd werd, in 2007 
leerden kennen. Zij was gehandicapt, wees en 
kon goed leren. Wij konden haar via sponsoring 
de kans geven om te studeren en dat heeft zij 
gedaan! Met zeer goed resultaat, want zij 
volgde de studie voor onderwijzeres en vorig 
jaar heeft zij de studie voor accountant 
afgerond. Wat was zij blij met de kansen die zij 
kreeg.  
Toen wij een 
paar jaar 
geleden aan 
haar vroegen 
of zij het op 
prijs zou 
stellen dat er 

iets aan haar lamme been gedaan kon worden, liet zij blijken 
dat zij dat geweldig zou vinden. Dus begin van dit jaar is zij 
voor een consult naar een orthopedische kliniek gegaan en 
daar bleek dat zij met een brace prima geholpen zou 
kunnen worden. Helaas moest zij wel heel lang geduld 
hebben voor de behandeling kon starten, want door de 
oorlogssituatie in Ethiopië gingen oorlogsslachtoffers vóór. 
Maar in oktober jl. was het zover. Er werd haar een brace 
aangemeten en juist in de week dat wij op werkbezoek in 
Ethiopië waren, was de brace klaar en de schoenen besteld. Wij konden meegenieten van het 
prachtige moment dat Tenaye zonder krukken kon lopen. Nou ja…lopen is nog wat veel 
gezegd, want het valt nog niet mee voor haar. Haar been is nog erg pijnlijk en zij moet heel 
veel therapie hebben en veel oefenen. Maar wat zijn wij blij voor haar! En dankbaar voor de 
sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

 
De eerste keer dat we Rehoboth, het 
gezinshuis voor straatkinderen in Addis 
Ababa bezochten, was in 2010. Wat waren 
we onder de indruk van dit prachtige project. 
De kinderen, letterlijk van de straat geplukt, 
konden opgroeien in een veilige, liefdevolle 
omgeving en zij hebben zich inmiddels 
ontwikkeld tot pracht tieners. Allemaal 
studeren zij, zijn afgestudeerd of hebben een baan.                       de kids in 2010 
Omdat het huis niet een kinderhuis is dat nieuwe kinderen opneemt, zullen t.z.t. alle kids zijn 
uitgevlogen en zal Rehoboth alleen een thuishaven voor hen betekenen. Zover is het nu nog 
niet, maar over een jaar of vijf zal het toch wel zover zijn. Zo mooi dat deze straatkinderen zo 
goed terecht zijn gekomen! En fijn dat we daar als FFA wat in kunnen betekenen.  



We hadden voor de kids een 
puzzel van de Grote Kerk in 
Vlaardingen meegenomen en 
waren eerlijk gezegd benieuwd of 
zij de 1000 stukjes ooit in elkaar 
zouden kunnen puzzelen.  
Nou en of! Een paar dagen na ons 
bezoek kregen we een foto van 
een puzzel waar je de contouren al 
aardig van kon zien. Nog een paar 
dagen later een foto van de 
voltooide puzzel. Op onze vraag 
bleek dat zij er allemaal aan 
meegeholpen hadden. Zelfs de 
moeders waren aan het puzzelen 
geslagen…. 

 

 

Almaz 

Wat fijn dat het heel goed gaat met Almaz, de vrouw 
die we via FFA de laatste paar jaar steunen. Het is 
een moeilijke tijd voor haar en haar dochters 
geweest. Zeker in de coronatijd, toen zij haar 
groente-straathandeltje niet mocht uitvoeren. Dat kan 
nu wel weer en Almaz kijkt ernaar uit dat zij geen 
hulp meer nodig heeft. Dat laat nog even op zich 
wachten, want het levensonderhoud is schrikbarend 
duur geworden in Ethiopië. Omdat Almaz HIV-positief 
is moet zij behalve medicatie, ook heel goede 
voeding gebruiken. Dat kost natuurlijk extra. Wat fijn 
dat er sponsors zijn die haar helpen dit alles te 
bekostigen! 

 

  
 

Zo was het……………                                Zo is het nu. 
 
Toen we begin november naar Ethiopië gingen, wisten we dat we niet buiten Addis mochten 
reizen, vanwege de naweeën van de burgeroorlog. We hoorden, toen we net in Addis waren, 



van onze projectleider Sanka dat we waarschijnlijk tòch naar de projecten van BFE konden 
gaan, waar we heel verheugd over waren. Maar helaas, nadat hij er een paar dagen later zelf 
naartoe was geweest, vertelde hij dat het toch niet safe was voor ons en omdat we geen enkel 
risico wilden nemen, ging ons bezoek aan Fital en omgeving niet door. Gelukkig dat Sanka 
uitgebreid de tijd nam om ons bij te praten en ons o.a. te vertellen over het prachtige 
waterproject en de andere activiteiten in het gebied. Het waterproject is heel bijzonder. Er is 
een heel leidingensysteem aangelegd vanaf een bron tot in een paar dorpjes rondom. Nu 
hoeven de vrouwen en kinderen niet meer kilometers ver te sjouwen met jerrycans water. Het 
mooie van het project is dat de dorpsbewoners zelf veel werk hebben verzet door het graven 
van de geulen voor de leidingen. Zie ook onze vorige nieuwsbrief. 
 

 Daar is hij weer. 

Het wordt wel eentonig: alweer dat zielige mannetje dat zijn pet 
(hoed) ophoudt in de hoop dat hij met de hulp van goede gevers 
de hoed gevuld kan krijgen. Voor FFA uiteraard! Wij hopen met 
hem mee. En begrijp mij goed, het is helemaal niet leuk om altijd 
maar weer om méér te vragen, terwijl wij echt niet mogen klagen 
over de vrijgevigheid van velen. Maar het blijft zo hard nodig in 
Ethiopië, onze hulp.  
Afijn, u heeft het kunnen lezen in deze nieuwsbrief.  
En weet u wat zo positief is en waar we best een beetje trots op 
zijn? Als u een gift aan FFA geeft, kunt u er zeker van zijn dat het 
geld besteedt wordt waar U het voor geeft. Overheadkosten 
hebben we nauwelijks. 

Hartelijk dank aan allen die 
FFA ook in de afgelopen  jaar 
financieel gesteund hebben, 

zodat het werk voor de 
allerarmsten in Ethiopië door 

kon gaan.
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