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Twaalfde nieuwsbrief
Na onze laatste nieuwsbrief, die in december 2010 verscheen, is er weer heel wat gebeurd.
Daarover vertellen wij u in deze 12e nieuwsbrief.
Ontwikkelingen Social Centre
Ons project heeft de laatste maanden helaas met nogal wat stagnatie te maken gehad. Dat kwam
door de nieuwe regels die door de overheid van Ethiopië zijn ingesteld. Voordat ons project verder
mocht gaan, moesten we eerst aantonen dat wij aan een hele serie eisen konden voldoen. Het was
sowieso een hele toer om er precies achter te komen hoe die eisen precies luidden, want daar was
veel onduidelijkheid over. We zijn heel blij dat het uiteindelijk gelukt is om de benodigde
handtekeningen en stempels te bemachtigen.
Eén van de belangrijkste eisen was, dat wij alleen hulp mogen bieden aan één doelgroep bedelaars.
Dus òf gehandicapten òf vrouwen òf bij voorbeeld straatjeugd.
In overleg met de Presbyterian Church of Ethiopia (de PCE), de kerk die ons project uitvoert, hebben
wij gekozen voor hulp aan vrouwen. Tenslotte zijn zíj meestal de dupe van de omstandigheden.
Dat kunt u ook lezen in de verhalen van Tenaye en Meseret,
twee vrouwen, die wij in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Uiteindelijk, na heel veel bureaucratische hindernissen (en
ergernissen) hebben we toestemming gekregen om met ons
project, het Social Centre (SC), door te gaan en daar zijn wij
heel blij om! Het vierde projectjaar kon eindelijk van start
gaan en er wordt ginds hard gewerkt om de nieuwe vorm
van ons project uit te voeren.
Ook zijn we naarstig op zoek naar een eigen plek voor het
SC, dat nu nog in een huurpand is gevestigd. Door de
enorme inflatie in Ethiopië worden de huren steeds hoger.
Daarnaast mag/kan een verhuurder ons zonder pardon op
straat zetten, omdat er niet zoiets als huurbescherming
bestaat. Ook dat zijn redenen voor ons om zo snel mogelijk
een lang gekoesterde wens in vervulling te laten
gaan: een eigen pand voor het SC.
Er was enkele maanden geleden een werkelijk
prachtige en zeer geschikte plek gevonden, in de
buurt van het huidige SC. Hoewel we al een heel
eind met de onderhandelingen waren, zijn die
gestaakt toen de verkoper (een strenge Moslim)
erachter kwam dat het SC een project is dat door de
kerk wordt uitgevoerd. Toen wilde hij het niet aan
ons verkopen. Een grote teleurstelling!
Maar we blijven hopen en bidden dat wij binnenkort
over een eigen plek voor het SC kunnen beschikken.
ons huidige Social Centre

We stellen aan u voor:
Tenaye Asegidew
werd 36 jaar geleden in Addis Abeba geboren. Na de scheiding van
haar ouders werd Tenaye als enige van de kinderen naar oma op
het platteland gestuurd. Daar moest ze hard werken en kon ze niet
meer naar school. Toen haar oma overleed ging Tenaye terug naar
de stad. Haar moeder verstootte haar en zo werd ze huishoudelijk
hulp bij een familie. Ze zocht een man en kreeg haar eerste kind,
een dochter.
Toen haar man overleed ging Tenaye injerra (het basis voedsel
van Ethiopië) bakken en verkopen om in hun levensonderhoud te
e
voorzien. Na een paar jaar trouwde ze voor de 2 keer, waarna
haar jongste dochter werd geboren. Dit kindje is nu 3 jaar en niet

gezond omdat ze het dieet wat ze nodig heeft, niet kan krijgen. Haar oudste dochter, die inmiddels 16
jaar is, helpt haar moeder in de avonduren met de verkoop. Zij is slachtoffer van misbruik. De
echtgenoot van Tenaye zorgt niet voor het gezin en nu is ze door de plaatselijke overheid bij ons
vrouwenproject aangemeld. Zij gaat twee dagen per week meedoen in het te starten agrarische
project. Zolang dat haar nog niet voldoende inkomen geeft, zal
ze brood en injerra blijven verkopen.
Meseret Ferede
is 24 jaar en een van de jongste deelnemers aan het project.
Meseret komt van een afgelegen gebied op het platteland en is,
toen haar moeder overleed, naar de stad getrokken.
Omdat ze niemand in de stad kende , kreeg ze met veel
problemen te maken. Ze werkte als dagloner, maar kon niet
voldoende inkomen verdienen om van te leven. Het ging steeds
slechter met haar. Daarom ging ze op zoek naar een man.
Toen ze zwanger raakte verliet hij haar. Na de geboorte van
haar baby pakte ze alles aan om maar aan de kost te komen.
Ze waste o.a. kleding en verkocht injerra en brood. Wat zij
daarmee verdiende was echter onvoldoende om te overleven.
Meseret zocht hulp bij de plaatselijke overheid, die haar
aanmeldde bij ons vrouwenproject. Ook zij zal gaan meedoen in
het agrarische project.
Met onze hulp hopen we haar te helpen naar een beter en
onafhankelijk leven.

Wilt u onze nieuwsbrief liever per post ontvangen?
Stuur ons een mailtje met uw verzoek.
E-adres: info@food-for-all.org
Ook opmerkingen, suggesties of vragen
zijn op dit adres welkom.
Activiteiten FFA
Om onze projecten te kunnen uitvoeren is
natuurlijk geld nodig. We zijn heel blij met de
inkomsten die we krijgen via onze donateurs
die FFA een warm hart toedragen en
regelmatig een bijdrage overmaken op onze
rekening.
Ook worden we vaak verrast door giften die
wij ontvangen.
Zo werd op de in mei j.l. gehouden Fairtrade
markt in Vlaardingen een brunch
georganiseerd en de opbrengst was voor
FFA!
We kregen door de organisatoren € 110,00
overhandigd!
Fairtrade brunch, 14 mei 2011

Onlangs vierde fam. Rietveld te Vlaardingen hun 50-jarig
huwelijksjubileum en vroegen als cadeau van hun gasten
een bijdrage voor “goede doelen”. FFA bleek ook te mogen
delen in de opbrengst en kreeg € 100,00!
Een andere bron van inkomsten zijn de acties die wij in de
afgelopen periode hebben gehouden: diverse presentaties,
verkopingen van onze Ethiopische artikelen, bestelde
Ethiopische maaltijden, de verkoopactie van bodemvoeding
en potgrond en niet te vergeten de statiegeldbonnenbussen,
die nog steeds een mooie bron van inkomsten zijn.

Fairtrade markt

dansend en zingend geld
inzamelen voor FFA

“Deel je brood met wie honger lijdt.”
Jesaja 58:7
Weet u dat…….
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

FFA binnenkort een eigen etalage krijgt in de Hoogstraat in Vlaardingen?!
in het najaar weer huisconcerten gepland zijn?
wij dan ook weer een Open Huis organiseren?
u ons altijd kunt uitnodigen voor een presentatie?
wij ook op bestelling mooie Ethiopische artikelen kunnen leveren?
u niet hoeft te wachten met het kopen van onze Ethiopische artikelen tot wij weer op een markt
staan of een verkoping organiseren?
maar dat u altijd welkom bent bij het secretariaat, waar onze spullen te bekijken (en te koop) zijn?
FFA dankbaar is voor de hulp van vrijwilligers bij onder meer verkopingen, acties etc.?!
nieuwe donateurs altijd welkom zijn?!
dat FFA geen strijkstok heeft en alle giften voor nagenoeg 100% het project ten goede komen?!
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