
    
Nieuwsbrief nr. 17                 

December  2013 

 
2003  -  10 jaar  -  2013 

“Food For All”  
 
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Food For All (FFA) werd opgericht. In die tien jaar is er wel het 
een en ander veranderd, zeker voor de vrouwen die wij via ons project hebben kunnen helpen.  
Toen wij tien jaar geleden samen met in Nederland wonende Ethiopiërs met FFA zijn gestart, 
bestond het bestuur uit vijf Ethiopiërs en één Nederlandse persoon. Op dit moment wordt het 
bestuur gevormd door vier Nederlandse en één Ethiopische persoon en we hebben twee 
Nederlandse adviseurs. We hopen binnenkort een tweede Ethiopisch bestuurslid te kunnen 
verwelkomen.  
 

Voordat wij in 2007 met het social center in 
de wijk Karakore gestart zijn, is er heel wat 
werk verzet om zover te komen.  
Allereerst moesten we als Nederlandse                      
organisatie op zoek naar een Ethiopische 
partner die ons project zou kunnen en willen 
uitvoeren. Die partner hebben wij gevonden 
in de Presbyterian Church of Ethiopia (PCE), 
waar wij nog steeds mee samenwerken.  
Ook moest er nagedacht worden hóe wij ons 
project wilden gaan uitvoeren en dat vergde 
heel wat overleg, want onze Nederlandse 
ideeën bleken niet altijd te stroken met de 
Ethiopische.  
 
                               

                             2004 - Karakore 
 
Ook de Ethiopische overheid bleek heel wat 
vingers in de pap te hebben. Maar gelukkig 
kon in 2007 gestart worden met een eerste 
groep deelnemers. Dat was een zeer 
gemêleerd gezelschap (vrouwen, 
gehandicapten, straatjeugd etc.), maar één 
ding hadden zij gemeen: zij hadden totaal 
geen mogelijkheden om een bestaan op te 
bouwen waarin zij in hun eigen onderhoud 
konden voorzien. Wat een zegen dat wij hen 
via het social center konden helpen!      
Het was een grote schok toen in januari 
2010 de directeur van ons social center, 
Fasile, vrij plotseling overleed.  
Onze toenmalige social worker heeft                               
zijn functie overgenomen.                                      2007 - De eerste deelnemers aan ons project 
                                                                                 



 
 
Er zou nog veel meer te vertellen zijn over de 10-jarige geschiedenis van FFA, maar als u onze 
website bezoekt kunt u ongetwijfeld nog meer interessante info vinden. 
We hopen ons werk, het helpen van vrouwen die totaal geen kansen hebben, nog lang te kunnen 
voortzetten. 
Dat kan natuurlijk niet zonder de hulp van velen, die het financieel mogelijk maken om het werk te 
doen.  
Voor die hulp zijn wij heel dankbaar!  
 

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

 

Wij stellen een paar deelneemsters aan u voor:  
  

Dit is Tigist Tikecha, geboren in 1982 Ethiopian Calendar.  
Dat betekent, naar onze tijdrekening, dat zij is geboren in 1989, want 
de Ethiopische tijdrekening verschilt 7 jaar met de onze. Tigist woont 
in de wijk Karakore. Ze heeft vier zussen en zij is de oudste van de 
vijf. Toen zij negen jaar was stierf haar vader en zes jaar geleden 
overleed haar moeder en bleven de vijf zusjes alleen achter. Behalve 
dat Tigist haar ouders erg miste, was de zorg voor het gezin voor de 
negentienjarige Tigist een bijna onmogelijke opgave. Zij probeerde 
geld te verdienen met werken in de bouw en zij bleek ook heel handig 
te zijn in het maken van culturele kapsels. Maar het geld dat zij op 
deze manier verdiende was verre van genoeg om het gezin te kunnen 
verzorgen. De zorgen die Tigist had werden haar teveel. Juist op dat 
moment kwam zij via de wijk overheid in contact met ons project en 
kreeg zij de kans om een opleiding voor kapster te gaan volgen. 
Inmiddels heeft Tigist haar opleiding afgerond en beheert zij met een 

paar collega deelneemsters van ons project een kapsalonnetje. Zij heeft nu een redelijk inkomen en 
haar grootste zorgen zijn van de baan. Op de foto is wel te zien dat zij een gelukkige jonge vrouw is. 
 
En dit is Tigist Woldie (Tigist is een veel voorkomende Ethiopische 
naam). Zij is dertig jaar geleden geboren in een straatarm gezin. 
Toen Tigist heel klein was liet haar vader het gezin in de steek en het 
leven voor haar moeder en haar kinderen werd er bepaald niet 
gemakkelijker op. Doordat Tigist een ellendige jeugd had, vluchtte zij 
veel te jong in een huwelijk. Hoewel zij twee kinderen kreeg, was het 
huwelijk een grote vergissing. Na een paar moeilijke jaren ging het 
stel uit elkaar en Tigist stond er helemaal alleen voor. Zij verdiende 
een hongerloontje door kleren te wassen. Wat een zegen toen zij  
door de overheid als deelneemster voor ons project werd aangemeld 
en een opleiding kon volgen. Een opleiding voor kapster. Tigist kan 
van haar inkomen nu redelijk goed rondkomen en voor haar 
gezinnetje zorgen.  
 
Stand van zaken 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er een externe evaluatie van het project gehouden 
zou worden om te bezien hoe wij verder gaan met onze hulp aan kansarme vrouwen. We vragen 
ons af of het nog beter kan. Die evaluatie is uitgevoerd en we waren onder de indruk van de 
professionele aanpak van de uitvoerders van deze evaluatie. 
In september is een afvaardiging van het bestuur naar Ethiopië geweest om de zaak te bespreken 
en zich tevens te oriënteren hoe wij na afsluiting van het driejarige project (voorjaar 2014) verder 
gaan. Er moet dan namelijk een nieuw voorstel worden ingediend bij de Ethiopische overheid. De 
kans is niet denkbeeldig dat wij na afsluiting van het driejarige project met een andere, meer 
professionele partner in Ethiopië verder gaan. We houden u op de hoogte.   

  
 

 
 



 
 
 
Goed nieuws! 

 
Er is mooi nieuws te melden. De wijk-overheid 
had aan het begin van het project beloofd dat, als 
zou blijken dat het “dairy”- project een succes zou 
zijn, de vrouwen een stal zouden krijgen voor de 
koeien. De overheid is vaak herinnerd aan deze 
belofte en uiteindelijk zijn zij over de brug 
gekomen en hebben een schitterende stal 
geschonken. De vrouwen hoeven nu geen hoge 
huur meer te betalen, waardoor hun inkomen veel 
beter is geworden.  

 
 
Mooi is ook om te vermelden dat de vrouwen 
zèlf herhaaldelijk naar de overheid zijn gestapt 
om hen te herinneren aan hun belofte.  
Met succes dus!  
Het geeft aan dat de vrouwen, behalve dat zij 
een opleiding hebben gekregen voor vee-
verzorging en melkproductie, ook hebben geleerd om voor hun rechten op te komen. 

 
= * = * = * = * = * = *  

Weet u……. 
dat u ons kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende presentatie 

waarbij wij vertellen en beelden laten zien van Ethiopië  
en wat “Food For All” daar doet. 

Zo’n bijeenkomst kan gecombineerd worden met ons “winkeltje”. Aanbevolen! 
Er zijn geen kosten aan verbonden, we vragen alleen een gift of collecte voor FFA. 

Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 
 

= * = * = * = * = * = * =  

Weet u……. 
dat u prachtige sieraden kunt bestellen of laten maken, 

waarvan de opbrengst voor FFA is? 
Voor info kunt u terecht bij ons secretariaat of rechtstreeks  

bij mevr. T.Kieskamp-Walraven - tel. 0344-689480 – email: t.kieskamp@filternet.nl  
 

 
 

Enkele van de vele mogelijkheden 



 
 
 

Ethio Sale 
 
Om ons tienjarig bestaan te vieren, maar natuurlijk 
ook om weer eens flink aan onze nodige inkomsten 
te werken (!), hebben wij een Ethio Sale gehouden. 
Op 1 en 2 november j.l. stond het huis van onze 
secretaris helemaal in het teken van deze Sale en 
alle artikelen die wij in Ethiopië hebben gekocht 
stonden prachtig uitgestald. Terwijl er een 
doorlopende Ethiopische koffiecere-monie werd 
gehouden, konden de bezoekers genieten van alle 
mooie spullen en deze vooral kopen! Behalve dat 
het gezellige dagen waren is de opbrengst ook zeer 
de moeite waard: bruto bijna € 1.100,--!  

 
 
   
    

  De traditionele koffie smaakt uitstekend! 
 
Er kon voor € 0,50 
geraden worden uit 
hoeveel kraaltjes deze    
ketting bestaat en 
degene die het juiste aantal raadde of er het dichtste bij zat, kon een mooi 
reiskoffertje winnen. De gelukkige winnaar is dhr. P. van Baar, die we blij 
konden maken met het koffertje. Gefeliciteerd, meneer Van Baar!  Dhr. Van 
Baar zat er “slechts”  35 kraaltjes naast! Het juiste aantal was 792. 
Meer foto’s van de Ethio Sale kunt u op onze website vinden.                                

------------ 
 

 
Bijbels-culinair boek „Heerlijkheden‟ nog steeds te 
bestellen! 
  
“Heerlijkheden” is een origineel en prachtig uitgevoerd boek, 
dat boordevol staat met inspirerende wijsheden, leuke tips 
voor kids, veel interessante weetjes, kliekjestips en natuurlijk 
recepten. Het aantrekkelijk vormgegeven kookboek is perfect 
voor gebruik in het gezin, op Bijbelkringen of met vriendinnen. 
Een boek dat als cadeautje zeker een succes zal zijn. 
Wat het boek extra bijzonder maakt is dat de samenstellers 
hebben besloten dat de opbrengst van het boek voor  
Food For All is.  
Samenstellers van “Heerlijkheden”: Marlon van den Bos, 
Marijke van Blijderveen en Eveline Kieskamp.  
Uitgeverij: Boekencentrum  - ISBN 978 90 239 2670 2  
Het boek is bij Food For All via info@food-for-all.org te 
bestellen en kost € 14,90, excl. verzendkosten.  
Meer informatie over de inhoud van het boek kunt u op onze website vinden.  
 

mailto:info@food-for-all.org


 
 

 
Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen? 

Laat het ons weten. Adres: info@food-for-all.org 
 

 
Colofon 
 
voorzitter:  Kees Buitelaar, Sliedrecht  
secretaris:  Franny Treurniet, Vlaardingen 
penningmeester:  Natnaël Assefa, Rotterdam   
leden:  Marijke van Papeveld, Lunteren 

 Angeneta Kieskamp   
adviseurs:         Hans Treurniet, Vlaardingen  
   Corien Janssen, Addis Abeba 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   Christoffelkruid 29,  

               3137 WR Vlaardingen 

   T     010 – 4750757  

   E     info@food-for-all.org  

      www.food-for-all.org 

                          KvK Rotterdam nr. 24355514 

  
                                     Bank: IBAN : NL24 INGB 000.4318998 t.n.v. St. “Food For All” 
  
 

Food For All is een ANBI-erkende stichting 
 

 
Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? 

Stuur ons een mailtje met het verzoek uw adres uit ons bestand te verwijderen. 
info@food-for-all.org  

 

 
Wilt u liever de papieren uitgave van onze nieuwsbrief ontvangen? 

Stuur ons een mailtje met uw verzoek.   
info@food-for-all.org   
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