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Het Social Centre
Begin deze maand is in ons Social Centre in Addis
Ababa voor de derde keer een nieuwe groep van start
gegaan. Opnieuw met 30 deelnemers, want gebleken
is dat ons gehuurde pand meer deelnemers niet aan
kan. Onnodig te zeggen dat wij uitkijken naar het
moment dat wij een groter en meer geschikt pand
kunnen kopen of bouwen, zodat we nòg meer mensen
kunnen helpen. Volgend jaar misschien?
Met 30 deelnemers in het project, worden natuurlijk
veel meer mensen geholpen. Ook de familie krijgt
indirect hulp. Zoals eten, een dak boven hun hoofd, de
kinderen kunnen naar school etc.

De samenwerking met de mensen van de PCE,
die ons project uitvoeren, is bijzonder goed. Wij
hebben veel overleg (wat een zegen is email in dit
geval!). Hun rapportages zijn helder en duidelijk.
We maken ook alleen geld over voor het volgende
kwartaal als wij het met de rapportage van de
voorgaande drie maanden eens zijn. We hebben
respect voor de manier waarop de medewerkers
met de deelnemers van het SC betrokken zijn en
de liefde waarmee het werk wordt uitgevoerd.

De tweede groep
De 30 deelnemers zijn allemaal aan werk geholpen. De meesten
hebben met behulp van het Social Centre een handeltje kunnen
opzetten. Die handel varieert van het verkopen van groenten,
kruiden, injerra, boter, kippen en eieren tot zelf geweven kleding of
gefokte schapen.
Als er vragen of problemen zijn kunnen de deelnemers altijd terug
vallen op het Social Centre.
Zes deelnemers hebben een vakstudie gevolgd of zijn daar nog
mee bezig: 2 leerden voor kapster, 2 voor
horecamedewerker, 1 volgt een computercursus en 1 leert voor
sociaal werker. De studie van deze laatste is best kostbaar, maar
de PCE heeft het bij het trainingsinstituut voor elkaar dat maar de
helft van de studie betaald hoeft te worden!
Voor 23 van de deelnemers, die het jaarproject in mei hebben
afgerond, is voor onderdak gezorgd, omdat zij op straat leefden.

Wilt u Food For All financieel steunen?
Uw gift is welkom op Banknummer 4318998 t.n.v. St. Food For All.
Ook kunt u donateur worden.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
Food For All heeft de ANBI-erkenning. Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

We stellen aan u voor.
Kokobe Mebratu,
Fasil, de projectleider van het Social Centre vertelt:
Kokobe is een van de deelnemers van de tweede
groep. Zij heeft twee kinderen. Kokobe is blind. Toen
wij haar vorig jaar ontmoetten was haar situatie
allerbelabberdst. Zij had geen huis of inkomen en
bedelde om aan de kost te komen. Vijf jaar geleden
kwam zij met haar gezin van het platteland naar
Addis om genezing te zoeken voor haar zieke ogen.
Maar zij kon de voorgeschreven medicijnen niet
betalen en haar ogen werden hoe langer hoe
slechter, totdat zij uiteindelijk volslagen blind was.
Toen haar man ontdekte dat zij nooit meer zou
kunnen zien, liet hij haar en hun kinderen in de
steek. Toen Kokobe in contact kwam met het Social
Centre veranderde haar hopeloze leven en dat van haar kinderen. Er werd voor een huisje gezorgd, ze
kreeg kleding, en ze volgde een training om een handeltje op te zetten. Nu verkoopt zij bonen, graan,
kruiden, meel enz. op de markt. Haar oudste kind brengt haar elke morgen naar haar verkoopplekje en
helpt haar moeder ook na schooltijd zoveel zij kan. Kokobe kan met haar inkomsten rondkomen en is heel
dankbaar voor het nieuwe leven dat zij nu leidt en dat zij nu voor haar kinderen en zichzelf genoeg te eten
heeft.
En dit is Debebe
Vorig jaar ontmoetten wij Debebe op straat. We zagen meteen
dat zij er slecht aan toe was. Ze bedelde in de wijk om voor haar
en haar kind eten te kunnen kopen. Toen haar man overleed,
kwam zij van het platteland naar Addis in de hoop daar werk te
vinden. Ze vond een baantje als dienstmeisje, maar toen zij ziek
werd en bleek dat zij HI positief was, werd zij op straat gezet.
Geen mens wilde zich over haar ontfermen. Zij werd zieker en
zieker. Zo vonden wij haar met haar kind. We hebben haar
geholpen met voedsel, onderdak en medicijnen. Debebe knapte
zienderogen op en toen zij genoeg was aangesterkt wilde zij
graag een training volgen om een eenvoudig eet- en drinkhuisje
te beginnen. Het gaat nu heel goed met haar gezondheid en met
haar bedrijfje. Ze kan de huur, eten en kleding voor haar en haar
kind zelf betalen. Zij is er het levend voorbeeld van dat een hopeloos slachtoffer met wat hulp kan
veranderen in iemand met hoop!
Fasill besluit: “We zijn heel dankbaar dat jullie het mogelijk maken dat wij dit werk, de hulp aan de
bedelaars, kunnen doen.”

Meer info over FFA? www.food-for-all.org

Nieuws
Behalve het nieuws over ons project hebben
we als nieuws ook nog te melden dat wij
sinds april j.l. over een prachtige nieuwe
folder beschikken, waar wij best trots op zijn.
Mocht u willen meehelpen meer bekendheid
te geven aan FFA, dan kunt u folders
aanvragen om te verspreiden.
Verder hebben er enkele
bestuurswisselingen plaats gevonden in het
afgelopen half jaar. We zijn blij dat we nu
weer op sterkte zijn om de zaken van FFA
zo goed mogelijk te behartigen.
Fundraising
Het afgelopen halfjaar zijn er weer veel
activiteiten geweest, die behoorlijk wat geld
in het laatje hebben gebracht. Natuurlijk de Ethiopiëdag op 25 april j.l.

Wat een succes! En wat een prachtige opbrengst: meer dan € 1.600!
Op onze site staat een verslag met foto’s van de Ethiopiëdag. De moeite waard om eens te bekijken.
Maar er waren nog veel meer activiteiten: Kinderen van de zondags-school van de Grote Kerk in
Vlaardingen hebben een hele zaterdag koekjes
gebakken en verkocht voor FFA onder het motto
“Cookies for All”
Op de Ethiopiëdag werd de opbrengst aan FFA
overhandigd: maar liefst € 152!
Bedankt
bakkers,
voor jullie
inzet!
Een
geweldig
leuk
initiatief!

Vier weken later werd in Middelharnis een benefiet huisconcert
ten bate van FFA georganiseerd en ook dat was een geweldig
succes.
Het was een onvergetelijke avond met kundige musici (in
fraaie Ethiopische kledij), genietende gasten en een
gezellige, gastvrije sfeer. Ook de FFA-winkel was present.

De opbrengst van de avond was ruim € 2000!
Fantastisch!
Het verzorgen van Ethiopische maaltijden leverde
weer een paar honderd euro op en de
statiegeldbonnenbussen bij AH “doen” het nog altijd
uitstekend. De totale opbrengst van de bonnen in 2008
was meer dan € 12.000.
Zeker ook het vermelden waard is dat de Pinksteractie
van de Vlaardingse kerken deels voor FFA bestemd is
en dat de Pinkstercollecte in de Lukaskerk (Vlaardingen)
niet minder dan € 576 opbracht! Ook bij de diverse
gehouden presentaties werden mooie bedragen
overhandigd en als het winkeltje daarbij was, werd de
opbrengst nòg groter. Regelmatig werden giften, groot
en klein op onze bankrekening overgeschreven. Ook langs deze weg alle gevers heel hartelijk dank!

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.
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“Deel je brood met wie honger lijdt.”

Jesaja 58:7

