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Vijftiende nieuwsbrief
De vijftiende nieuwsbrief verschijnt wat later dan u gewend bent en dat heeft alles te maken met het
werkbezoek dat twee bestuursleden afgelopen november aan ons project in Addis Abeba hebben gebracht.
Daarover willen wij u graag iets vertellen in deze nieuwsbrief.
Werkbezoek
Omdat sommige zaken niet duidelijk waren en er
eens goed doorgepraat moest worden, vond het
bestuur het nuttig dat er een werkbezoek aan Addis
Abeba, aan ons project, gebracht zou worden.
Franny Treurniet (secretaris) en Natnael Assefa
(penningmeester) hebben dit bezoek uitgevoerd en
het bleek zinvol om diverse zaken eens goed op
een rijtje te zetten.
Franny aan het woord:
“Er was tijdens het bezoek veel gelegenheid om de
diverse deelprojecten te bekijken en ook voor
ontmoetingen met de vrouwen die deelnemen aan
ons project.
Omdat Natnael vloeiend Amhaars spreekt (de taal
die de meeste mensen in Addis spreken) was dat
vooral in de contacten met de vrouwen heel nuttig.
Wat betreft de financiën van het project kregen wij
inzage in
de opgestelde accountantsverklaring en hebben wij
daarvan een afdruk gekregen.
Mulunesh, een deelneemster van ons project,
bekijkt met een paar vriendinnen haar foto in onze
e
14 nieuwsbrief.

Al met al kunnen wij terugkijken op een leerzaam bezoek. Wat wij ons in elk geval opnieuw goed
realiseerden was dat de Ethiopische cultuur toch wel erg verschilt met de onze en dat we daar nòg meer
rekening mee moeten houden.
Ook waren wij opnieuw onder de indruk van de grote betrokkenheid van de social workers en de leiding van
het project. Hartverwarmend!

Een van de vrouwen in het “dairy”-project aan het werk.

De plaggen, gemaakt van de “afvalstoffen” van de
koeien, liggen te drogen om later verkocht te worden
als brandstof.

Deel je brood met wie honger lijdt.
Jesaja 53:8

Een bijzondere ontmoeting
Tijdens ons bezoek hadden we een toevallige ontmoeting met een “oude” bekende.
Op straat kwamen we Abaye tegen. De blinde Abaye was in 2007 deelnemer aan ons eerste project.
Wij hebben Abaye aan werk kunnen helpen, evenals zijn vrouw.
Het gaat heel
goed met
beiden en met
hun kinderen.
Die gaan nu
naar school.
Wat een
verschil met
het gezin, dat
wij vijf jaar
geleden voor
het eerst
ontmoetten!
Bemoedigend
om te zien dat
we echt het
verschil
kunnen
maken in het
leven van
onze
deelnemers!”

Zorgen over de situatie in Ethiopië
Toen enkele maanden geleden de premier van Ethiopië overleed, hield ieder zijn hart vast omdat de
verwachting was dat er grote onrust in het land zou ontstaan over zijn opvolging. Dat bleek gelukkig niet het
geval en hoewel er spanningen heersen, lijkt de situatie toch stabiel te zijn.
Wat ons wel grote zorgen baart is de houding van de overheid ten opzichte van NGO’s, zoals FFA er een is.
Het wordt steeds moeilijker om projecten uit te voeren en de overheid bemoeit zich letterlijk overal mee. Eind
november jl. is zelfs bekend geworden dat er een wet is aangenomen dat er over vijf jaar geen NGO’s meer
actief mogen zijn in Ethiopië. De overheid vindt dat het land tegen die tijd geen hulp meer nodig heeft, omdat
de economie zo hard groeit. Als dat inderdaad zo zou zijn, zou dat prachtig zijn, maar het is beslist niet de
realiteit.
Wat de nieuwe wet voor FFA betekent laat zich raden.
Maar zolang we door mogen gaan met ons project, zullen we dat natuurlijk met alle inzet blijven doen.

Zes van onze deelneemsters volgen een training op de naaischool. Ze zijn er trots op dat zij een opleiding
kunnen volgen en straks hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Heeft u onze website weleens bezocht?
De moeite waard!
www.food-for-all.org

Enkele feiten
gelezen in “ONE WORLD” (infoblad van NGDO)
“Afrika is economisch gezien het snelst groeiende continent.” “Nigeria wordt op dit moment een stuk
kredietwaardiger geacht door de mondiale financiële sector dan Spanje.”
“Ook in Ethiopië rijzen de snelwegen en moderne gebouwen als paddenstoelen uit de grond.”
Waarom dan nog steeds in de media een overwegend negatief imago van Afrika en wordt onze hulp
gevraagd in een tijd van economische crisis en grote
bezuinigingen?
De groei in de Afrikaanse landen is té ongelijk verdeeld om
voor het grootste gedeelte van de bevolking van groei te
spreken. Daarentegen is de internationale ontwikkelingssamenwerking bijna terug bij af.
Was het budget in 2010 nog bijna 5 miljard, na de
voorgenomen bezuinigingen van ons nieuwe kabinet zal dat in
2013 bijna gehalveerd zijn.”
Tot zover “ONE WORLD”.
Wat betekent dit alles voor het koopkrachtplaatje van “onze
vrouwen” in Addis?
Helemaal niets.
Wij delen niet mee uit de overheidspot, die zoveel eisen stelt
dat wij daar als kleine organisatie niet aan kunnen voldoen.
Vanuit Nederland blijven handel, investeringen, maar óók
ontwikkelingshulp een grote rol spelen. Hulp zoals de vrouwen
in Addis Abeba die via ons Social Centre krijgen en waarvoor
FFA op uw bijdrage rekent.
Addis Ababa
Weet u dat…..
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

de statiegeldbonnenbussen dit jaar voor FFA totaal ruim € 6.500,-- hebben opgebracht?
AH De Loper in Vlaardingen de hoogste opbrengst had van maar liefst bijna € 4.000,--?
AH Lange Kerkstraat in Schiedam op een goede tweede plaats komt met een opbrengst van ruim
€2.100,--? (opbrengsten tot half december 2012)
FFA nog altijd geen strijkstokken kent en dat wij dat graag zo willen houden?
de totale opbrengst van de Vastenactie in de regio Vlaardingen in 2012 maar liefst € 5.965,24 voor
FFA heeft opgeleverd!
wij blij zijn met al degenen die FFA financieel steunen?
wij ook heel blij zijn met nieuwe donateurs?
ook eenmalige giften zeer op prijs worden gesteld?
u ons kunt uitnodigen voor een boeiende presentatie?
wij daarbij ook onze verkooptafel mee kunnen brengen met mooie Ethiopische artikelen?
de opbrengst van de collecten tijdens de maandelijkse kerkdiensten voor verstandelijk beperkten in
Vlaardingen dit hele seizoen voor FFA is?
er binnenkort een bijzonder kookboek verschijnt, waarvan de opbrengst deels voor FFA is?
Zie aankondiging hieronder en later onze website.
Weet u dat FFA prachtige originele Ethiopische
artikelen verkoopt? Wij laten u graag onze
collectie zien.
Via het secretariaat kunt u een afspraak maken.
Zie ook onze website.
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Bijbels-culinair boek ‘Heerlijkheden’ steunt stichting ‘Food For All’
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat er elke dag een
warme maaltijd op tafel staat.
Dat je je brood deelt met wie honger heeft, is een Bijbelse
opdracht.
Stichting Food For All draagt dit motto, de auteurs van het nieuw
uit te komen boek “Heerlijkheden” – ‘gerechten voor lichaam en
geest’ delen dit met hen.
Daarom hebben zij besloten om een deel van de opbrengst van
hun boek te bestemmen voor het werk van deze stichting.
Je kunt je dagelijkse brood delen met je naaste, maar ook van het
hemelse manna kun je uitdelen.
Het boek “Heerlijkheden” wil de ontmoeting rondom maaltijd, een
ontmoeting tussen God en mensen aanmoedigen.
Door middel van de inspiratiestukjes en recepten schotelen de
auteurs je diverse gedachten en gerechten voor om zo letterlijk en
figuurlijk de goedheid van de Here te proeven en te genieten!
Dit aantrekkelijk vormgegeven kookboek is perfect voor gebruik in
het gezin, op Bijbelkringen of met vriendinnen. Het staat vol
inspirerende wijsheden, leuke tips voor kids, veel interessante
weetjes, kliekjestips en natuurlijk recepten. Er wordt zoveel
mogelijk zonder E-nummers gekookt.
“Heerlijkheden” – ‘ gerechten voor lichaam en geest’
Marlon van den Bos, Marijke van Blijderveen, Eveline Kieskamp
uitgeverij Boekencentrum - ISBN 978 90 239 2670 2
Prijs ca. € 14,90.
Het boek verschijnt in maart 2013 en is te bestellen bij
Food For All, info@food-for-all.org.

Met de aankoop van dit boek steunt u stichting Food For All, die zich inzet voor de allerarmsten in Ethiopië.

