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Veertiende nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief vertellen wij u het wel en wee van FFA en van ons project in Addis Ababa in het eerste half
jaar van 2012. In april jl. liep projectjaar 2011-2012 ten einde. Dat betekent dat de deelnemers hun training
hebben afgerond en zelfstandig aan de slag zijn gegaan.
De foto’s laten u hier iets van zien.
Het cityfarmproject

Tadelech, die de leiding heeft bij het city-farmproject
ontsmet een melkemmer.
De koeien geven aardig wat melk die verkocht wordt.
De koeien leveren niet alleen melk, maar hun uitwerpselen worden vermengd met stro en daar worden plaggen
van gemaakt. Deze plaggen worden verkocht en dienen als brandstof.

Het kappersproject
Acht vrouwen van ons project zijn nu gediplomeerd kapster
en runnen twee kleine kapsalons. De inrichting is betaald
door FFA en de vrouwen betalen dit terug van hun
inkomsten.
Een vorm van micro krediet.

Het sanitationproject hebben we, door aangescherpte regels van de Ethiopische overheid, helaas moeten
stopzetten.
Het kippenproject
Het kippen-project dat door de vrouwen is opgezet en wordt
gerund, levert al heel wat eieren op, die voor een leuk prijsje
verkocht worden.
Mulunesh is maar wat trots als zij “haar” kippen-farmpje laat
zien.

Deel je brood
met wie honger lijdt
Jesaja 57:8
Het naaiproject
Toen enkele bestuursleden in april jl. naar Addis Ababa gingen,
hebben zij twee naaimachines meegenomen voor de vrouwen
van ons naaiproject. Wonder boven wonder kregen zij de
machines ingevoerd zonder invoerrechten te hoeven betalen!
Er moest wel worden gepraat als Brugman om de
douanebeambten zover te krijgen!

De naaimachines worden hier gedemonstreerd
aan de projectleider en de sociaal werker van
ons project.
Wist u dat…..
…. de kosten van bezoeken door bestuursleden aan Addis Ababa nooit voor rekening van FFA zijn?
…. FFA dit jaar in regio Rijnmond was gekozen als regioproject van de Vastenactie 2012, waarin Ethiopië
centraal stond?
…. dit FFA veel bekendheid heeft opgeleverd?
…. de netto-opbrengst van een vastenmaaltijd in Maassluis voor FFA bestemd was en € 285,-- bedroeg?
…. wij op dit moment (helaas) nog niet weten hoeveel de totale opbrengst van de Vastenactie voor FFA is?
…. een gastendag in Den Bosch maar liefst € 428,--opleverde voor FFA?
…. de opbrengst van de collecte tijdens een vakantie in het Roosevelthuis voor FFA bestemd was?
Opbrengst € 160!
…. FFA met haar verkoopkraam in Voorthuizen op camping “Het beloofde Land” was. Er werd voor € 320,-verkocht!
…. wij dit voorjaar weer een zeer geslaagde bodemvoeding- en potgrondactie hebben gehouden?

Met dank aan Zonne-ei-Farm in Terschuur die dat mogelijk maakte.
…. FFA geen strijkstokken kent?
…. u ons kunt uitnodigen voor een boeiende presentatie?
…. wij daarbij ook onze verkooptafel mee kunnen brengen met mooie Ethiopische artikelen?
…. wij blij zijn met al degenen die FFA financieel steunen?
…. wij heel blij zijn met nieuwe donateurs?
…. ook eenmalige giften zeer op prijs worden gesteld?
…. reacties op onze nieuwsbrief welkom zijn. Adres: info@food-for-all.org?

Heeft u onze vernieuwde website al bezocht?
De moeite waard!
www.food-for-all.org
Entoto Beth Artisans
In Addis Ababa is een indrukwekkend hulpproject, waar HIVbesmette vrouwen prachtige sieraden maken van gerecycled
materiaal. Deze sieraden zijn te koop in ons FFA-winkeltje.
De opbrengst is voor FFA. Door de sieraden bij Entoto Beth
Artisans in te kopen, steunen we meteen dit mooie project.

Activiteiten FFA
De FFA-verkooptafel is de afgelopen maanden heel wat keren actief geweest.
Onder anderen bij de vele presentaties tijdens de Vastenperiode in maart jl.
Maar ook toen wij op de zaterdag voor moederdag onze spullen mochten verkopen in de hal van C1000
supermarkt Wuijts in De Loper in Vlaardingen.

De mooie verkoopartikelen die wij uit Ethiopië meebrengen
zijn ook te koop bij ons secretariaat.
Wel even afspreken als u wilt komen kijken.

Vastenactie 2012

Tijdens de paasviering van de Van
Kampenschool, in de Grote Kerk in
Vlaardingen, werd de opbrengst
bekend gemaakt die de kinderen in
het kader van de Vastenactie voor
FFA bij elkaar hadden gespaard.
Maar liefst € 1.740 !
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