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Jaargang 15, nummer 19       februari 2019 
Begin januari heeft een delegatie van het bestuur (Agnes, Kees en Gré) Ethiopië bezocht. De reis is 

succesvol verlopen en alle contacten zijn weer op een warme wijze aangehaald. De meest westelijk gelegen 

regio konden helaas niet bezocht worden vanwege de politieke onrust die juist daar nog actueel is. Alle 

perifeer werkende contactpersonen wisten het drietal toch te spreken te krijgen op een centraal 

afgesproken punt.  

 

Spreekuur 

Onze scholen en projectlocaties liggen ruwweg in 

twee regio’s, diep in 

het Oromo-gebied: 

rond de stad 

Nekemte (320 km 

ten westen van 

Addis Abeba) en 

Dembi Dollo (300 

km westelijk van 

Nekemte).  

Het was niet verantwoord om naar Dembi Dollo te 

gaan. Maar ten kantore van het NCS (‘Nekemte 

Catholic Secretariat’) in Nekemte hebben wij vele 

gesprekken gevoerd. Vrijwel alle schoolleiders en 

verantwoordelijken uit die onrustige regio namen de 

moeite om ons hier te bezoeken. De een na de ander 

kwam zich melden en vertellen hoe de zaken ervoor 

stonden. Het leek wel een spreekuur! Zo hadden we 

toch met bijna alle betrokkenen goed overleg. 

 

We constateerden dat ‘onze kinderen’ goede 

voortgang boeken en dat zij na de afronding van hun 

school meer kans hebben om een baan vinden. Als 

voorbeeld: één werd sportleraar op zijn oude school 

(in Konchi, zie foto hierboven). 

Schapen, koeien, handeltjes 

Op diverse plaatsen zijn WPP’s (Woman Promotion 

Projects) aan de gang. Er is geld verstrekt voor de 

aanschaf van een drachtige koe, een os, een schaap 

of materialen voor een handeltje voor de verkoop op 

straat of de markt. De projecten vergen goede 

lokale coaching en monitoring. Wij hebben er goede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verhalen over gehoord en tevreden deelnemers 

gezien. Het ziet er naar uit door het revolving 

credit systeem hier meer gezinnen op den duur van 

kunnen profiteren. Dat zien wij als een positieve 

ontwikkeling: we hopen dat de kinderen uit deze 

gezinnen op termijn op eigen financiële kracht naar 

school kunnen.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotse WPP-moeder met haar handeltje 
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Naaiatelier in Ariadjawi 

Een bijzonder moment was het bezoek aan 

Ariadjawi. Daar betalen wij de educatie van 35 

kinderen, veelal (half)wezen. Zoals altijd werden wij 

er hartelijk ontvangen.  

 

In Ariadjawi is onlangs een oud naaiatelier weer 

operationeel gemaakt. Met hulp van een externe 

sponsor hebben wij tien oude Singer-

trapnaaimachines laten opknappen en zijn er sinds 

kort naaicursussen. Aan kinderen en volwassenen 

wordt nu geleerd hoe met deze apparaten kleding te 

maken, zoals schooluniformen.  

Daarnaast worden er schoenen gemaakt ter 

voorkoming van podoconiosis (een vorm van 

olifantsziekte door het altijd op blote voeten 

lopen).  

Wij hebben de eerste cursisten achter de perfect 

snorrende naaimachines mogen aanschouwen. Dit 

vinden we een prachtig voorbeeld van een Incoming 

Generating Project. 

 

 

 

 

 

Veel nieuwe aanvragen 

Zoals altijd grijpen veel paters en zusters ons 

bezoek aan om nieuwe aanvragen in te dienen; dit 

keer waren het er in totaal 37. Thuis gekomen 

bespreken wij in ons bestuur alle aanvragen, en 

wikken en wegen wij of we ze al of niet kunnen 

honoreren. De aanvragen gaan onder andere over 

het financieren van een groep nieuwe kinderen, 

repareren van kranen op een schoolplein, de 

aanschaf van computers, speeltoestellen en 

schoolmeubilair, de aanleg van een watertank en het 

bouwen van schoollokalen. 

Wij houden daarbij goed de doelen van de stichting 

voor ogen: onderwijs mogelijk maken voor de 

allerarmsten en proberen de gezinnen van deze 

kinderen middels het verschaffen van een 

microkrediet op weg te helpen. 

De financiering van nieuwe lokalen (kosten: vele 

tienduizenden euro’s) is te hoog gegrepen voor onze 

stichting. Maar als de aanvraag een positief effect 

kan hebben op de onderwijskwaliteit en niet al 

teveel geld kost – zoals de aanleg van een 

solarsysteem, toiletten of een watervoorziening op 

school - proberen we externe sponsoren te vinden.  

 

Uw donatie wordt in íeder geval altijd 

 100% goed besteed! 
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