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                                                                                                                December  2017                
Veel te vertellen 
 
Aan het einde van dit jaar is het geen enkel probleem om de nieuwsbrief van FFA weer te vullen. 
Wat is er veel gebeurd en wat zijn er mooie dingen te melden! In Ethiopië, zowel als op het 
thuisfront, waar tenslotte onze financiën vandaan moeten komen. 
Geniet u mee?  

  
Feest in Fital 
 
Wat een gedenkwaardige dag 
was het de 4e november jl. voor 
Fital! Daar werd de 
splinternieuwe KG (zeg maar 
kleuterschool) feestelijk 
geopend. Of dat zo bijzonder is? 
Nou en of! Het is namelijk voor 
het eerst dat in het plaatsje en in 
de wijde omtrek een KG kon 
worden gerealiseerd.  
De school is gefinancierd door 
een fonds in Nederland, dat zich 
richt op hulp die ten goede komt 
aan kinderen. En wat een feest 
werd het! Er zijn 3 lokalen, een  

 
kantoortje met een 
opslagruimte en een 
sanitairblok. 
Bijzonder is dat in 
dat blok ook een 
invalidentoilet is 
gerealiseerd waar 
kinderen in een 
rolstoel gebruik van 
kunnen maken. Dat 
is uniek in Fital en 
omgeving, want 
daar is helaas 
weinig of geen 
aandacht voor 
gehandicapten. Dat 
gaat binnenkort 
veranderen, want er 
staat een 
hulpprogramma op 
stapel voor 
lichamelijk beperkten, waar de sanitaire voorziening al een aanzet van is.  
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
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Het feest werd voor de kids extra 
leuk want alle kinderen (ruim 100!) 
kregen een mooie gele pen, 
gesponsord door 123-inkt, plus een 
ballon, waar “Wilde Ganzen” op 
stond.  

 
Onze projecten in Fital, de hulp aan kansarme kinderen en  
hulpbehoevende ouderen zijn nu anderhalf jaar bezig en er is veel moois te melden.  
De zorgvuldig geselecteerde kinderen (deze selectie gebeurt in samenspraak met de plaatselijke 
overheid) krijgen de hulp die zij nodig hebben. Die hulp kan bestaan uit kleding, schoolmiddelen, 
medische zorg, extra voeding etc.  
 
Dit is Abu Ababu met zijn moeder en zijn zusje. 
Abu is één van de kinderen van het BFE kinder 
hulpprogramma.  
Zijn vader is overleden en zijn moeder is maar 
wat blij met de hulp die het gezin krijgt! Abu kan 
naar school en helpt zijn moeder met de 
verzorging van de schapen en kippen. Hij staat 
hier trots in de nieuwe kleren die hij heeft 
gekregen. 

 
Aberash Asfaw is 62 jaar. Tien jaar geleden 
overleed haar man en zij bleef achter met 3 
kinderen. Die waren toen 15, 10 en 9 jaar oud.  
Zij moest in haar eentje voor haar gezin zorgen en 
dat viel niet mee. Af en toe kon zij wat los/vast 
werk krijgen. Maar drie jaar geleden werd Aberash 
ernstig ziek en kon niet langer werken en voor 
haar gezin zorgen. De kinderen konden niet langer 
naar school en de honger was in het gezin vaste 

gast. Tot Aberash vorig jaar in het project van BFE werd opgenomen.  
Zij kreeg voedselhulp en andere “basic needs” en de kinderen konden weer naar school. Ook kreeg 
zij een paar schapen en kippen en (heel belangrijk!) een training hoe zij die het beste kan 
verzorgen. Nu zijn we anderhalf jaar verder en Aberash kan trots haar gegroeide schapenbestand 
laten zien! Zij heeft nu 4 schapen en haar kippen zijn goed aan de leg. De eieren kan zij verkopen. 
Aberash wil vooral laten weten hoe dankbaar zij is voor de hulp die zij via BFE heeft gekregen!  
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“Deel  je brood met wie honger lijdt.”  Jesaja 58:7  
 

 

REH OBOTHHel pin g Ch il d r en  &  Teen age Mo t h er s    
 
Voor de tieners van Rehoboth was november een gedenkwaardige maand. FFA had een prachtige 
extra gift gekregen en na overleg met Netsi, de moeder van het huis, zijn daar nieuwe matrassen, 
dekens en lakens en twee mooie sofa’s van gekocht. Dat was ook hard nodig, 
want de matrassen waren al meer dan 12 
jaar oud en hard aan vervanging toe. 
Evenals het beddengoed. Sofa’s waren er 
al helemaal niet!  
Er was nòg een grote verrassing voor hen. 
Peter vd Poel, eigenaar van 
schoenenwinkel WittePoel te Vlaardingen 
had voor ALLE bewoners van Rehoboth 
(dus ook voor de moeders) een 
spiksplinternieuw paar schoenen verzorgd. 
Wat een feest toen die werden uitgedeeld! 

                                Prachtige nieuwe matrassen! 
 

 
 
           
 
 

                                                                                                                 
 

 
    Embracing Hope 
 
Dit is Johannis, een ongeveer 5-jarig jochie dat op het EH- daycare 
center verblijft. Hij is gehandicapt en heeft veel extra zorg nodig. Het is 
verbazend te zien hoe goed hij zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld 
en hij gaat nog steeds vooruit. Omdat zijn zorg veel kosten met zich 
meebrengt, zijn wij op zoek naar een sponsor om deze extra kosten op 
zich te nemen. Meer info kunt u krijgen als u contact opneemt met het 
secretariaat. 
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Deze EH kids zijn onlangs van de 
dagopvang naar de KG gegaan. 
Binnenkort krijgen zij ook een 
uniform. Dan zijn zij echt “groot”. 
 
 

 
Dit kindje in de dagopvang heeft op  
een wonderlijke manier de ramp in Kore overleefd.  

 
 

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. 
Gecombineerd met ons “winkeltje” (verkoop van originele Ethiopische artikelen)  

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

 
  
EN NOG VEEL MEER…. 

Deze nieuwsbrief staat boordevol nieuws over de activiteiten die in 
Ethiopië worden uitgevoerd. Wij zijn heel dankbaar dat de 
projecten zo goed lopen. Dit zou niet mogelijk zijn als wij U niet 
hadden, die dit allemaal financieel mogelijk maakt! 
Vandaar dat een BEDANKT wel op zijn plaats is! 
 

Hartelijk dank aan allen die FFA ook  
in het afgelopen jaar financieel gesteund 

hebben, zodat het werk voor de allerarmsten in 
Ethiopië door kon gaan.  

Mogen wij op u blijven rekenen? 
 

Een paar bijzondere dingen willen wij hier nog noemen: 
 
- “Wilde Ganzen” heeft voor 1/3 de auto voor Fital gesponsord! Bravo! 
 
- Rob Peeters nam afscheid van zijn vorige baan en vroeg als cadeau geen flessen wijn etc. maar  

een bijdrage voor het goede doel. Dat goede doel was FFA. Een prachtige opbrengst: € 1.020,-   
 
- Een presentatie van FFA in diaconaal centrum De Windwijzer in Vlaardingen leverde de hoofdprijs 

op die MOV/ZWO had uitgeloofd: € 500,- 
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- De jaarlijkse bazaar van de Diaconessenkerk - Arnhem bracht heel wat op. 

FFA kreeg daarvan maar liefst € 2.500,- 
 
- Het huisconcert dat in oktober in huize Treurniet werd gehouden betekende 

een opbrengst van ruim € 1.000,- 
 
- De diaconie van de Protestantse Gemeente te Maassluis stortte € 1.500,- voor de auto in Fital. 
 
- Ook de opbrengsten van collectes mochten we ontvangen. O.a. van Zorgcentrum Drieënhuizen te 

Vlaardingen en de Gereformeerde Kerk te Zevenhuizen-Moerkapelle.  
  
Bestuurszaken  
 
Helaas heeft onze voorzitter Kees Buitelaar om gezondheidsredenen ons bestuur moeten verlaten. 
Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem alle goeds toe. Ook Diana 
Engelbracht neemt geen deel meer aan het bestuur. Voorlopig is Hans Treurniet benoemd tot 
interim-voorzitter. En we kunnen een nieuw bestuurslid verwelkomen waar we heel blij mee zijn: 
Ellodin Taddesse. Ellodin is 25 jaar en juriste. Omdat zij Ethiopische roots heeft spreekt ons werk in 
Ethiopië haar zeer aan. Welkom Ello! 
 

 
Colofon  Food For All: 
 
Interim voorzitter: Hans Treurniet, Vlaardingen       Christoffelkruid 29  
secretaris:  Franny Treurniet, Vlaardingen   3137 WR Vlaardingen 
penningmeester: Natnaël Assefa, Rotterdam     T      010 – 4750757 
leden:   Marijke van Papeveld, Lunteren   E      info@food-for-all.org 

Ellodin Taddesse, Schiedam        www.food-for-all.org  
                                                            KvK  Rotterdam nr.24355514 

 
               IBAN :  NL 24 INGB 0004318998  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 uw verzoek.  
                                    Adres: info@food-for-all.org 

                                 Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn op dit adres welkom. 
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