Secretariaat:
Prins Hendriklaan 14
1862 EL Bergen
06-53124680
www.schoolprojectethiopie.nl

Jaargang 17, nummer 22

mei 2021

De laatste reis die bestuursleden van onze stichting naar Ethiopië ondernamen is al weer een tijd
geleden: november 2019. Gelukkig onderhouden we zeer regelmatig contact met onze partners
ter plaatste via email en WhatsApp.
Wij blijven ons voor de meest kansarme kinderen en hun leefomstandigheden inzetten, juist nu in
deze uiterst moeilijke tijd, met de COVID-pandemie en de politieke onrust in Ethiopië. Blijft u
ons helpen hen een toekomstperspectief te bieden?

Nationaal Examen
Tijdens de coronapandemie werd voorrang gegeven
aan het onderwijs aan kinderen in grade 8 (2e klas
van de middelbare school), die eigenlijk in
september 2020 een nationaal examen moesten
afleggen. Zij kregen op school les terwijl kinderen
uit de anderen klassen waren aangewezen op
thuisonderwijs via de media of met gekopieerd
lesmateriaal. In ons schoolprogramma zitten 23
kinderen die toe waren aan dit examen.
Half december werd het examen dan toch
– landelijk - afgenomen. Een maand later kwamen de
uitslagen binnengedruppeld via de email. De lessen
hebben geholpen, want iedereen bleek geslaagd en
kon worden toegelaten tot grade 9!
Sommige schooldirecteuren hadden ook de
resultaten meegestuurd, zoals die van Ferdesa
Etafa Tola uit Nekemte.
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Gezinsuitbreiding

Beschermde bron

Tijdens het laatste bezoek aan Ethiopië (november
2019) bezochten Jan Jaap en Henk een arm gezin in
Ariajawi. Ze hadden gehoord dat de moeder zojuist
was ontslagen uit het
ziekenhuis na een
aanrijding. Ze liep nog
behoorlijk mank.
Ze brachten cadeautjes
voor de twee kinderen
mee. Tijdens het
uitpakken daarvan
hadden ze een gesprek
met de ouders van Bikila
(4) en Aster (7). Ze
hoorden dat moeder in
verwachting was van de
derde en gaven haar bij
het afscheid een kleine
gift. Ook zegden ze toe
dat Bikila en Aster op
kosten van de stichting
naar school konden.
Via WhatsApp stuurde de zuster die toezicht
houdt, een foto van het gezin. De baby ziet er
gezond uit en de oudste twee kinderen doen het
goed op school.

Een probleem in de
rurale gebieden
vormt het water.
Niet dat er geen
water is, er zijn
bronnen genoeg.
Maar het water
sijpelt langs de
berg naar beneden
in kleine
stroompjes en is
modderig. Het
wordt desondanks
gebruikt als drinkwater en waswater. Veel afgelegen
dorpen ontberen een zogenoemde protected spring:
een bassin waarin het water opgevangen wordt
waarvandaan het via buizen kan worden
gedistribueerd. Er is dan altijd schoon water
voorhanden.
In de buurt van Komto speelt dit probleem al vele
jaren. Gelukkig hebben wij op één plaats de aanleg
van de protected spring kunnen financieren. De
verantwoordelijke priester stuurde ons foto’s van
de voortgang:

Uw donatie wordt nog steeds
100% goed besteed!
Women Promotion Project in Komto
Onlangs was er - ook via WhatsApp - contact met
Komto: een afgelegen plaats op het platteland. Daar
startte al eerder een (tweede) microkrediet
project: en nu werden zeven moeders in de
gelegenheid gesteld een koe of een os te kopen. De
gelden hiertoe werden ter beschikking gesteld door
een serviceclub. De moeders (en hun gezinnen) zijn
hier zeer mee geholpen.
We kregen foto’s van trotse moeders opgestuurd:

Het is een – in Westerse ogen – klein project, maar
het betekent een belangrijke verbetering van de
leefomstandigheden van de lokale bevolking.
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