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Social Centre, Karakore, Addis Ababa
Als u onze vorige nieuwsbrieven heeft gelezen, weet u dat wij nu voor het tweede jaar bezig zijn
met het project met de bedelaars.
Het eerste jaar hebben we 20 bedelaars geholpen.
In feite gaat het natuurlijk om veel meer mensen, omdat veel bedelaars gezinsleden hebben, die
indirect ook geholpen worden.
De wijk waar ons social centre is, is één van de armste wijken van Addis Ababa en bedelaars zijn
er legio.
Het is niet eenvoudig om te bepalen
wie echt hulp nodig heeft en wie het
wel best vindt om een bedelaarsbestaan te lijden en niet eens
geholpen wil worden. Onze sociaal
werkers, die in overleg met het
bestuur van de wijk, de eventuele
deelnemers benaderen, kunnen heel
goed beoordelen wie er ECHT hulp
nodig heeft.
De bedelaars die benaderd worden
zijn in eerste instantie erg
wantrouwend. Wie komt er nu zomaar
hulp aanbieden, zonder dat er een
flinke adder onder het gras zit?
Abara, onze sociaal werker

Maar als men eenmaal het vertrouwen heeft gewonnen, zijn de deelnemers ongelofelijk blij dat
hen een mogelijkheid wordt geboden om uit hun uitzichtloze bestaan te komen. Zij moeten er
echter ook zelf keihard aan werken, maar dat doen zij graag!
Allereerst worden de deelnemers geholpen
met eerste levensbehoeften zoals voedsel,
kleding, toiletartikelen en medische zorg.
Voor degenen die geen onderdak hebben,
wordt een onderkomen gezocht en de huur
en de basisinrichting daarvan wordt betaald.
Een belangrijk onderdeel van de hulp is het
zogenaamde resocialisatieprogramma. Dat
betekent dat de deelnemers vertrouwd
worden gemaakt met “normale”
omgangsvormen. Vooral degenen die al
langer op straat bedelen, weten nauwelijks
hoe je met elkaar omgaat. Want als
bedelaar word je òf volslagen genegeerd, òf
je wordt letterlijk als straatvuil behandeld.
Naar de lessen in omgangsvormen en voorlichting
over hygiëne en hiv/aids wordt ademloos geluisterd.

De vrouwen die op straat moeten leven zijn zo ongeveer vogelvrij en verkrachting is een vreselijk
probleem.
Ook wordt er aandacht besteed aan voorlichting over hygiëne en hiv/aids.
De deelnemers krijgen de gelegenheid om te kiezen wàt zij willen leren of waarin zij hulp willen
hebben om zelf geld te kunnen verdienen. Dat kan individueel heel verschillend zijn. Sommigen
willen bijvoorbeeld een handeltje beginnen, anderen zien meer in een opleiding tot kapster, weer
anderen willen leren hoe zij een theehuisje kunnen runnen, enz. enz. Van de deelnemers wordt
verwacht dat zij na een jaar hulp van het sociaal centrum zover zijn dat zij in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. De ervaring met de eerste groep heeft ons geleerd dat dit
mogelijk is! Natuurlijk kunnen de deelnemers ná dat jaar altijd terugvallen op het centrum voor
advies en hulp.
Wij stellen aan u voor:
Dit is Feredu, één van de deelnemers aan ons
project. Een maand of wat geleden, voordat zij in
contact kwam met onze sociaal werker, was zij er
ellendig aan toe. Zij heeft aids en kreeg
aidsremmers. Die worden tegenwoordig door de
Ethiopische overheid kosteloos verstrekt. Echter,
een vereiste is, dat als je die medicijnen gebruikt,
je ook goed moet eten. Dat kon Feredu niet, want
zij had geen inkomen en het schijntje dat zij met
bedelen bij elkaar wist te schrapen, was niet
genoeg om voldoende eten te kopen. Gelukkig krijgt
zij nu goed te eten en zij is enorm opgeknapt. Deze
foto werd gemaakt terwijl zij in tranen vertelde
hoe dankbaar zij is dat zij nu geholpen wordt. Zij
ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Zij is
van plan met een lening een tafelvoetbalspel te
kopen, dat zij gaat verhuren. In Ethiopië zie je
deze spellen veel op straat. Voor een paar centen
kun je een potje spelen en daar is veel animo voor.
Zelden zie je zo’n spel ongebruikt staan. We hopen
van harte voor Feredu dat deze wens uit zal komen en zij een goede toekomst tegemoet gaat.
En dit is Yeshareg.
Ook zij was er slecht aan toe toen zij in contact
kwam met onze sociaal werker. Zij werkte voorheen
in een drukkerij, maar toen zij ziek werd, werd zij
ontslagen.
Zij wil heel graag een opleiding volgen voor designer,
waar zij beslist feeling voor heeft. Zo’n opleiding en
alles wat er bij komt kijken, is eigenlijk te duur voor
FFA om te bekostigen, maar we hebben besloten een
FFA-fonds te gaan opbouwen, waaruit in de
toekomst dit soort opleidingen betaald kunnen
worden. Dat fonds is er nog niet, dus nu zoeken we
iemand (of een bedrijf b.v.) die Yeshareg wil helpen.
Voor info kunt u bij het secretariaat terecht,
info@food-for-all.org.
--------

“Deel je brood met wie honger lijdt.”
Jesaja 58:7

Fundraising
Ook in het afgelopen jaar zijn we
weer druk in de weer geweest om de
inkomsten voor FFA op peil te
houden.
Het aantal mensen dat FFA
regelmatig steunt groeit gestaag en
daar zijn wij heel blij mee.
Ook krijgen wij incidentele giften en
uiteraard zijn ook die zeer welkom!
Zelf zitten we ook niet stil en
organiseerden diverse activiteiten,
zoals
- presentaties,
- het verzorgen van maaltijden,
- het verkopen van Ethiopische
artikelen op markten en
bijeenkomsten etc.
De statiegeldbonnenbussen in
diverse supermarkten in Vlaardingen en Schiedam zorgen nog steeds voor een mooie bron van
inkomsten. Meer weten? www.food-for-all.org
Voor het komende jaar staat weer een Ethiopië-dag gepland, worden huisconcerten
georganiseerd en zijn al een paar presentaties afgesproken.
Op onze website kunt u alle informatie vinden, ook over de artikelen, die wij verkopen.
We krijgen trouwens veel positieve reacties op onze vernieuwde website.
Een bezoekje is dan ook meer dan de moeite waard!

U kunt ons voor bijeenkomsten uitnodigen voor een
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 zo’n
bijeenkomst beslist geslaagd!
Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
Colofon
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
leden:
adviseur:
ondersteuning secr.:
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