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Ontwikkelingen  
 
Het zal je maar gebeuren. Heb je net, met behulp van stichting 
Embracing Hope (de partner van FFA) een onderkomen 
gevonden, dat netjes maar sober is ingericht en wat gebeurt 
er? Een flinke overstroming teistert de wijk waar je woont en je 
zojuist ingerichte huisje, waar je zo trots op was, staat onder 
water, Inclusief de inboedel. Om wanhopig van te worden. 
Dat gebeurde 
afgelopen 
augustus met 
Hiyiwot.  
Zij was niet de 
enige die door 
deze ramp 
werd getroffen.  
Een stuk of 
tien mums van 

Hiyiwot                                              het project                                                                    
                overkwam                                                      
      hetzelfde.  
FFA heeft eerder dit jaar een extra bedrag  
gedoneerd voor het “noodpotje” van EHE en mede 
daaruit kon de extra hulp bekostigd worden.   
 
Er  zijn meer zorgen binnen ons project en dat is de enorme inflatie.  
Vooral voor de eerste levensbehoeften is het schrikbarend hoe de prijzen omhoog schieten. Veel 
van onze mums kunnen soms nauwelijks de huur betalen van hun kleine inkomen. We zullen de 
donatie van FFA in de komende tijd dan ook moeten herzien, dat wil zeggen: verhogen. We hopen 

dat we op onze trouwe 
donateurs kunnen blijven 
rekenen!  
 
Een heel wat mooiere 
ontwikkeling is dat EHE 
toestemming van de overheid 
heeft gekregen om de school 
uit te breiden met “Grade 1”. 
Tot nu toe bestond de school 
alleen uit KG-klassen, dat is de 
kleuterschool, zeg maar. 
Er zijn op het terrein van het 
schooltje zelfs al twee extra 
lokalen gebouwd, want de 
verwachting is dat nog dit jaar 
ook toestemming voor Grade 2 
en 3 wordt gegeven. 
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We stellen een paar vrouwen die wij helpen aan u voor.    
 
Tiruwork,  
de oma van Kalkidan, is een vrouw om respect voor te 
hebben. Haar dochter, de moeder van Kalkidan, kan niet 
voor haar dochtertje zorgen, dus heeft oma zich over haar 
ontfermd. Tiruwork pakt allerlei werkzaamheden aan om 
maar een beetje inkomen te hebben. Zij kan nergens een 
echte baan krijgen omdat men haar te oud vindt. Gelukkig 
betaalt haar zoon de huur van haar piepkleine huisje, zodat 
dit een zorg minder voor haar is. Hoewel Tiruwork HIV 
besmet is, heeft men haar gezondheid door medicatie 
aardig onder controle. Tiruwork is er trots op dat Kalkidan 
naar school kan! Een kans die zij zelf nooit heeft gehad. 
 
 
Senetayhu  
komt van 

oorsprong uit het zuiden van Ethiopië. Zij heeft al allerlei 
baantjes gehad en verkoopt nu koffie op bouwplaatsen. Het 
geld dat zij daar mee verdient is net genoeg om de huur van 
haar schamele onderkomen te betalen. Die huur is dit 
laatste jaar bijna verdriedubbeld. Enorme huurverhoging is 
een groot probleem in Addis en vooral in de wijk Kore waar 
ons project is. Senetayhu heeft een kappersopleiding 
gevolgd en zij hoopt een baan in een salon te vinden, zodat 
zij wat meer kan gaan verdienen. Haar dochtertje Fiker is in 
augustus drie jaar geworden en bezoekt de dagopvang. 
Haar gezondheid liet zeer te wensen over, maar is de 
laatste maanden met sprongen vooruit gegaan. 
 
      

          Senetayhu met Fiker 
Nieuw project 

 
Meer dan een half jaar geleden zijn we benaderd door 
Sanka Sepe, medewerker van World VIsion, die wij bij ons 
vorige project hebben leren kennen. Hij vroeg of er in Fital, 
het gebied waar hij werkt hulp kan komen van FFA. We 
hebben Fital, dat zo’n 120 km boven Addis Ababa ligt, 
bezocht en zijn best geschrokken van de enorme armoede. 
Het is een gebied waar men voor 90% leeft van de 
landbouw.  
 
 
 



Er is vooral veel armoede onder de ouderen, waar totaal geen voorzieningen voor zijn en die 
helemaal afhankelijk zijn van familie. Als zij geen familie hebben is hun situatie ronduit hopeloos.  

 
Een tweede doelgroep waar hulp voor 
moet komen  zijn de verwaarloosde 
kinderen, veel (half-) wezen,die vaak 
zomaar aan hun lot worden 
overgelaten. Nadat Sanka bij FFA een 
voorstel heeft ingediend, is dat 
voorstel uitgebreid bestudeerd en 
bediscussieerd door het FFA bestuur 
en dat heeft er in geresulteerd dat wij 
“JA” hebben gezegd en onze 
toegezegde hulp nu laten vastleggen 
in een overeenkomst. We zien ernaar 
uit om ook in het gebied van Fital voor 
de allerarmsten iets te kunnen 
betekenen.  
Noot: het project staat los van de 
projecten van World Vision. 
 
 

 

 

REH OBOTH
H el ping  Ch il d r en  &  Teen age Mo t h er s  

 

Kinderhuis Rehoboth, het huis dat FFA al een paar jaar 
steunt, heeft een bewogen jaar achter de rug. Twee 
van de pupillen, Eyasu en Bereket zijn niet meer in het 
huis. Er zijn grote problemen met hen geweest en 
uiteindelijk is besloten dat zij niet meer in Rehoboth 
konden  blijven. Gelukkig is er voor beiden een goede 

oplossing 
gevonden. Zij 
worden nog 
steeds vanuit 
Rehoboth 
begeleid, maar 
wonen nu 
elders. 
In september 
jl. is Ashalew, 
de oudste van 
de pupillen, een studie begonnen aan de universiteit. Het is 
geweldig dat hij daarvoor een beurs heeft gekregen, 
maar….wel een beurs voor de universiteit in Dire Dawa, 
een stad ongeveer 400 km ten oosten van Addis. Ashalew 
heeft het er prima naar zijn zin en zijn studie verloopt heel 
goed. Er is regelmatig contact met hem. Toch wel  

           Ashalew            prachtig als je ziet dat deze weesjongen, die tien jaar  
            geleden letterlijk uit de goot werd geplukt, nu zo’n unieke                  
            kans heeft gekregen. Hij is er zelf dan ook wàt trots op!  
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om de site weer eens te bezoeken! om de site weer eens te bezoeken! om de site weer eens te bezoeken! om de site weer eens te bezoeken!         

 



Tenaye 
 
Tenaye, het meisje dat via FFA gesteund wordt door sponsors die haar 
studie betalen, heeft het eerste studiejaar met glans afgerond en zit nu in 
het eerste semester van het tweede jaar. 
Het is aandoenlijk om te merken hoe goed zij haar best doet, terwijl de 
combinatie studie/werk (voor de klas staan) best pittig is. Zij vertelde dat 
zij het tegenover haar sponsors niet kan maken om er met de pet naar te 
gooien. Bij ons laatste bezoek in oktober hebben wij nieuwe krukken voor 
Tenaye meegenomen, want die zij kreeg veel pijn aan haar handen door 
verkeerde handsteunen. De nieuwe zijn veel geschikter voor haar. Haar 
“oude” krukken, die zij nog maar een half jaar gebruikt had, zijn in Ethiopië 
gebleven en daar hebben wij iemand anders, die totaal niet uit de voeten 
kon na een niet goed geslaagde knieoperatie, weer blij mee kunnen 
maken.   
  

Uitbreiding van ons bestuur – even voorstellen 
  

Mijn naam is Diana Engelbracht, en ben 27 jaar jong. Ik ben 
getrouwd met Reinier en samen hebben wij dit jaar een 
zoon mogen krijgen vanuit Ethiopië. In maart zijn wij 
thuisgekomen en genieten elke dag volop van hem.  
In de tijd dat wij in Addis Abeba verbleven hebben we veel 
gezien. Het heeft een diepe en onvergetelijke indruk 
achtergelaten. De armoede, machteloosheid en gebrek aan 
medische zorg doen ons beseffen wat een rijkdom wij 
kennen in Nederland. De dynamiek in Ethiopië verwonderde 
ons, de stad is altijd in beweging.  
Eenmaal thuisgekomen begaf ik me weer op Facebook en 
las een discussie over armoede in Nederland. Ik zag de 
ongelooflijke reacties die daarop kwamen. Ik kon het niet 
laten om te reageren wat we hadden gezien in Addis. 
Daarop reageerde vervolgens Hans Treurniet, en zo zijn wij 
aan de praat geraakt over Ethiopië en de stichting Food For 
All. Het spreekt mij enorm aan, mede door de adoptie van 
onze zoon en de informatie die we kennen van zijn 
biologische moeder.  

Het gevoel om ‘iets’ te willen doen, werd gauw vervuld, want Franny Treurniet nodigde mij uit om 
mee te denken in de stichting. Daar heb ik zonder lang te hoeven nadenken, ja op gezegd.  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
Weet u dat u FFA kunt uitnodigen voor bijeenkomsten voor een boeiende  

 

presentatie 
 

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

Gecombineerd met ons “winkeltje” wordt de bijeenkomst zeer zeker de moeite waard! 
Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat  

 

 

    

Hartelijk dank aan allen die FFA ook Hartelijk dank aan allen die FFA ook Hartelijk dank aan allen die FFA ook Hartelijk dank aan allen die FFA ook     

in het afgelopen in het afgelopen in het afgelopen in het afgelopen jaar financieel gesteund hebben, zodat het werk voor jaar financieel gesteund hebben, zodat het werk voor jaar financieel gesteund hebben, zodat het werk voor jaar financieel gesteund hebben, zodat het werk voor 

de allerarmsten in Ethiopië door kon gaan. de allerarmsten in Ethiopië door kon gaan. de allerarmsten in Ethiopië door kon gaan. de allerarmsten in Ethiopië door kon gaan.     

Mogen wij op u Mogen wij op u Mogen wij op u Mogen wij op u blijven rekenen?blijven rekenen?blijven rekenen?blijven rekenen? 
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Mooi initiatief van 

 YARED TOUR & TRAVEL      
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

Aanbieding:  
Plannen om een reis naar/door Ethiopië te maken? 

Boek je reis bij YARED TOUR & TRAVEL met de code: Yaredfairmeal 

YARED TOUR & TRAVEL biedt je dan tijdens je verblijf in Ethiopië een heerlijke traditioneel 
Ethiopische maaltijd aan in een gezellig restaurant met life culturele muziek en dans.      

Voor elke maaltijd die YARED TOUR & TRAVEL cadeau geeft,  
wordt  € 5,00  aan “Food For All” gedoneerd. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

                  YARED TOUR & TRAVEL 

                    Gouwestraat 16           tel.       +31(0)251-753517               yaredtour@yahoo.co.uk 

        1946 BH Beverwijk mobiel: +31(0)6-29077106               www.yaredtour.com 

                The Netherlands             kvk nr.:  33286496 (Ethol T.T.C.) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   

 
Wilt u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen?  

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

  
 
 

  
 


