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Elfde nieuwsbrief

Zoals wij in juni jl. beloofd hebben is hier de elfde nieuwsbrief van onze stichting. Er is weer veel te
vertellen: over een paar deelnemers aan het project, de nieuwe regelgeving in Ethiopië, de reis die
enkele bestuursleden in oktober hebben gemaakt, het contact met de PCE, de Presbyterian Church of
Ethiopia, die ons project uitvoert, de activiteiten van Food For All en nog meer.
Veel leesplezier!
Het Social Centre

Drie jaar geleden zijn we in Karakore, één van de
armste wijken van Addis Ababa, gestart met het Social
Centre. Hier worden bedelaars geholpen om een
menswaardig bestaan op te bouwen. We hebben het
dan over bedelaars, die door de omstandigheden
gedwongen zijn om te bedelen. Dat betreft hoofdzakelijk
vrouwen. De hulp kan heel divers zijn, maar is er vooral
op gericht om de deelnemers te leren om voor zichzelf
(en hun kinderen) een inkomen te genereren, zodat zij
niet meer hoeven te bedelen. Het project duurt een jaar
en het is de bedoeling dat de deelnemers na dat jaar
helemaal voor zichzelf kunnen zorgen. Wilt u meer
weten over ons project? Op onze website www.food-forall.org vindt u nog veel meer informatie.

“Deel je brood met wie honger lijdt.”
Jesaja 58:7
Ethiopië verslag
Toen wij namens het bestuur van FFA in
oktober jl. naar Ethiopië reisden, verheugden
we ons vooral op de ontmoeting met
deelnemers, die het programma binnen het
Social Centre met goed gevolg afgerond
hadden.
(Voor de duidelijkheid: reizen naar Ethiopië
worden geheel privé bekostigd en gaan dus
nooit ten koste van FFA!)
Maar eerst werden we door het bestuur
uitgebreid bijgepraat over de ontwikkelingen
binnen het werk van het Social Centre. De
evaluatie van de afgelopen 3 jaren en
nieuwe regels vanuit de overheid maken het
nodig om de werkwijze te veranderen. De
keuze is gemaakt om uitsluitend vrouwen te
gaan helpen. Er werden stevige plannen gemaakt
om het werk aan te passen, dit alles met het doel om
méér mensen beter te kunnen gaan helpen. De
besprekingen waren open en opbouwend.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Na onze besprekingen waren een paar deelnemers
van het project aan de beurt om hun verhaal te doen.
De begroeting was allerhartelijkst. Nebiyou, die naast
zijn studie voor sociaal werker parttime in het Social
Centre werkt, vertaalde de verhalen van deze exbedelaars. Positieve verhalen van mensen met hoop
voor de toekomst voor zichzelf en hun families.
Marijke en Franny

Tenaye
Bij de eerste groep deelnemers aan ons project (in 2007) was ook
Tenaye, een verlegen meisje van een jaar of 18 dat zich door haar
handicap met behulp van een soort polsstok moest voortbewegen.
Tenaye had geen ouders meer, maar gelukkig had een tante zich
over haar ontfermd. Tenaye had juist met zeer goed gevolg de
middelbare school afgemaakt, een studie die tante met veel moeite
had kunnen bekostigen. Tenaye had één grote wens: onderwijzeres
worden! Een droom die
nooit waargemaakt zou
kunnen worden. Tenminste:
als er geen wonder zou
gebeuren. Maar er gebeurde
een wonder! Tenaye kwam
in contact met medewerkers
van het Social Centre en die
wilden haar wel helpen.
Omdat de studie te duur zou
zijn om door FFA bekostigd te worden, werd er via FFA in
Nederland een sponsor gezocht. En gevonden! Eerst werden
er een paar goede krukken voor Tenaye aangeschaft, zodat zij
zich gemakkelijker kon voortbewegen. Wat was zij daar blij
mee!
Afgelopen zomer was het groot feest: Tenaye studeerde af
met een prachtige cijferlijst. Zij heeft nu een baan als
leerkracht op een basisschool in de buurt waar zij is
opgegroeid. Het is onnodig te vertellen dat zij heel gelukkig is.
En dankbaar voor de hulp die zij heeft gekregen.
Koffielegende
Wist u dat ……….Ethiopië “het geboorteland” van koffie is? En dat
Ethiopië nog steeds de grootste koffieproducent in Afrika is?
Het verhaal gaat dat een geitenhoeder uit de provincie Kaffa - rond
300 na Christus - opmerkte dat zijn dieren ongewoon levendig waren
na het eten van de bessen van een bepaalde struik. Hij vertelde dit
aan de abt van een klooster in de buurt, die vervolgens op onderzoek
uitging. Hij goot kokend water over de bessen om een drank te
krijgen. En…..het werkte! Sindsdien dronken de abt en zijn monniken
elke avond `koffie´ om wakker te blijven tijdens de nachtelijke
gebeden. Het zou nog tot het midden van de 15e eeuw duren voor
men ontdekte dat er een extract kon worden gemaakt van de
geroosterde pitten van de bes. Hoogst waarschijnlijk zal ook dit bij
toeval zijn ontdekt; er vielen wat koffiebessen in het vuur en de
geroosterde bonen bleken heerlijk te zijn….
Tijdens onze laatste reis naar Ethiopië dronken we op vele plaatsen
ons kopje koffie.
Maar de beste
herinneringen bewaar ik aan die momenten, waar
we gastvrij werden uitgenodigd voor de
traditionele koffie ceremonie. Samen koffie
drinken betekent: een geschikt plekje uitzoeken,
waar we rustig kunnen zitten. Het meisje, dat de
gastvrouw met alles helpt, maakt een houtskoolvuurtje waarop de koffiebonen geroosterd
worden. Dan verspreidt er zich al een heerlijke
koffiegeur. De gastvrouw laat ons aan de
geroosterde boontjes ruiken, waarna zij ze fijn
stampt. Terwijl de koffie in het specifieke zwarte
koffiepotje op het open vuur staat te pruttelen, is
er genoeg tijd om bij te praten…
De hete en heerlijk sterke koffie drinken we in
kleine kopjes met veel suiker….. Een belevenis!
Marijke

Activiteiten FFA
In het afgelopen jaar heeft FFA niet stil gezeten en er zijn diverse verkopingen en presentaties
geweest.
Weet u trouwens dat wij leuke, originele Ethiopische artikelen verkopen, waarvan de opbrengst voor
ons project is? Hier ziet u een paar van die artikelen, zoals rieten mandjes, zilveren kruisen, parasols
en houtsnijwerk, maar we hebben ook
prachtig schilderwerk, tassen, sjaals,
aardewerk artikelen enz. enz. Eigenlijk
teveel om op te noemen. We laten u
hier wat
voorbeelden
zien, maar
eigenlijk is een
nieuwsbrief niet zo geschikt om
e.e.a. goed te kunnen bekijken.
Als u de artikelen beter wilt zien
(en evt. kopen) dan kunt u altijd
contact opnemen met het
secretariaat.

U kunt ons voor bijeenkomsten uitnodigen voor een boeiende
presentatie,
waarbij wij vertellen en beelden laten zien over Ethiopië
en wat “Food For All” daar doet.
Gecombineerd met ons “winkeltje”
en evt. Ethiopische hapjes
wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard!
Voor info of een afspraak
kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
In de afgelopen periode hebben we enkele presentaties mogen verzorgen. Zo waren wij begin oktober
uitgenodigd om met ons “winkeltje” present te zijn op de ontmoetingsdag van De Christenvrouw te
Amersfoort. Groot was onze verrassing toen bleek dat ook de collecte voor FFA bestemd was. Verder
zijn wij er blij mee dat twee C1000 supermarkten in Amersfoort (Schothorst en Emiclair) opnieuw de
statiegeldbonnenbus hebben opgehangen en dat de opbrengst voor FFA is!
Ook in 2011 staan er weer diverse activiteiten op het programma. Op onze website vindt u alle
informatie.
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