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Tiende nieuwsbrief
Zoals u ziet is dit de tiende nieuwsbrief van FFA.
De eerste brief verscheen in januari 2005 en wat is er veel gebeurd in die tussentijd! In 2007 is ons project,
het Social Centre in Addis Ababa, van start gegaan en inmiddels zijn we alweer bijna aan het einde van ons
derde projectjaar. Wat is er veel om dankbaar voor te zijn! Voor de hulp die we kansarmen konden geven
bij het opbouwen van een menswaardig bestaan, voor de goede samenwerking met de Presbyterian
Church of Ethiopia, die ons project in Addis Ababa uitvoert, voor de vele giften die wij regelmatig binnen
krijgen, voor de medewerkers die vrijwillig hun steentje bijdragen bij activiteiten enz. enz. Allemaal
zegeningen die God ons in de afgelopen tijd heeft gegeven.
We zien met vertrouwen de toekomst tegemoet!
We stellen weer graag een paar deelnemers aan ons project
MULUSHEWA HUNDE is 38 jaar en moeder
van 2 kinderen. Haar man heeft af en toe slecht
betaald werk en er moest gebedeld worden om
te proberen een beetje geld te krijgen. Toen
Mulushewa in contact kwam met het Social
Centre bleek dat zij en haar gezin gebrek
hadden aan letterlijk alles. Zij werd deelnemer
van het project en ontving voor haarzelf en haar
gezin de broodnodige ondersteuning. Bovendien
kreeg ze een training om een handeltje op te
zetten. Zij verkoopt nu voedingswaren en
houtskool. Daarmee verdient zij voldoende om
in haar onderhoud te voorzien. Zij spaart zelfs
om straks een huis te kunnen huren, waarin zij
een winkeltje wil beginnen. Het leven van
Mulushewa is zeer ten goede veranderd. Zij is
lichamelijk en geestelijk aangesterkt en ziet de
toekomst van zichzelf en haar gezin met nieuwe energie tegemoet.
SOLOMON TSERA is 37 jaar en wever van
beroep. Hij heeft een vrouw en een baby. Toen hij
een jaar geleden in contact kwam met het Social
Centre waren Solomon en zijn gezin in een zeer
moeilijke situatie. Solomon probeerde als dagloner
wat te verdienen, maar dat lukte vaak niet. Soms
verdiende de vrouw van Solomon een beetje geld
met het sjouwen van hout en water, een
onmogelijk zware job. Door dit zware werk kreeg
ze een miskraam toen zij 7 maanden zwanger
was. Omdat Solomon deelnemer werd aan het
programma voorzag het Social Centre hen van de
eerste levensbehoeften: eten, kleding, huishuur en
medische zorg. Nadat Solomon door goede
medische zorg wat aangesterkt was kreeg hij
training om weer als wever aan het werk te
kunnen. Met het startkapitaaltje dat hij ontving kon
hij een klein weefbedrijfje starten. Hij is overgelukkig met zijn werk en zijn leven is totaal veranderd. Hij en
zijn gezin zijn gelukkig ook weer gezond. Zij zijn een levend voorbeeld hoe hopeloze mensen door de hulp
die wij hen geven zijn veranderd in burgers, die weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
In memoriam
Op 6 januari j.l. kregen wij uit Ethiopië het bericht van overlijden van de directeur van ons Social Centre:
dhr. Fasil Silassie. Het schokte ons enorm. We wisten van gezondheidsproblemen. Deze problemen waren
zo verergerd dat Fasil na een kort ernstig ziekbed tot zijn Hemelse Vader is gegaan. Fasil was 42 jaar. We
leven mee met zijn echtgenote en zijn twee kinderen, die nu zonder geliefde man en vader verder moeten.
We bidden hen in alles Gods zegen toe.
In het bestuur van FFA hebben we erover gesproken welke verantwoordelijkheid wij als FFA voor de
weduwe en haar kinderen op ons moeten nemen. Omdat er in Ethiopië geen weduwepensioen is en Fasil
als werknemer van het Social Centre zijn inkomen via FFA verdiende, hebben wij gemeend zijn kinderen te

moeten ondersteunen in hun - toekomstige - studie. Ook gaven we een bijdrage ter verlichting van de
begrafeniskosten.
Inmiddels is er een nieuwe directeur voor het Social Centre aangesteld: Abera Belete.
Wij kennen hem goed, want hij was vanaf het begin als sociaal werker aan het Social Centre verbonden.
In zijn plaats is er na een sollicitatieprocedure, een nieuwe sociaal werker aangesteld.

Wilt u nog meer over Food For All en ons project weten?
Bezoek onze website!
www.food-for-all.org
Bestuurswisseling
Hoewel het nog niet zo lang geleden is dat FFA een aantal nieuwe gezichten binnen het bestuur kreeg
(najaar 2009), is nu het moment aangebroken dat onze voorzitter, Ahadu Beza, ons bestuur gaat verlaten.
Mede op initiatief van Ahadu is FFA opgericht. Vanaf het begin is Ahadu voorzitter geweest, een functie, die
hij naast zijn voorgangerschap van de Ethiopische Gemeente te Rotterdam, met liefde en vreugde heeft
vervuld.
Omdat Ahadu samen met zijn gezin deze zomer terugkeert naar Ethiopië, kan hij het voorzitterschap niet
meer vervullen. Maar er is ook goed nieuws: Ahadu zal vanuit Ethiopië het werk voor FFA in een
adviserende rol voortzetten.
Wij wensen Ahadu Gods zegen in het proces van remigratie en wij danken hem voor alles wat hij tot dusver
via FFA voor de bedelaars in Addis heeft gedaan.
Het lijkt erop dan we nu voorzitterloos zouden zijn. Maar niets is minder waar! Ons bestuurslid Kees
Buitelaar heeft de voorzittershamer van Ahadu overgenomen. Wij zijn er blij mee en wensen FFA de
komende jaren onder de bezielende leiding van Kees een goede tijd toe.

“Deel je brood met wie honger lijdt.”
Jesaja 58:7
Koninklijk
Op 29 april jl. werd Franny Treurniet, onze secretaris, volkomen
verrast toen zij een Koninklijke Onderscheiding ontving. Evenals
enkele andere stadgenoten was zij naar het gemeentehuis van
Vlaardingen gelokt om daar in een volle raadzaal de Orde uit handen
van de burgemeester te ontvangen. In een persoonlijk woord tekende
hij Franny, zoals wij haar kennen: met een hart voor mensen dichtbij
en veraf heeft ze zich al jaren ingezet. Voor de bijzondere diensten,
die voor de samenleving van grote waarde zijn, kreeg ze deze
onderscheiding. O.a. haar inzet voor het land en de mensen van
Ethiopië heeft in 2003 tot de oprichting van Food For All geleid.
Bestuursleden van FFA genoten mee hoe Franny deze dag in het
zonnetje werd gezet.
En vanaf deze plaats willen we haar dan ook van harte feliciteren.
Namens het bestuur, Marijke van Papeveld.

Activiteiten
Ook in de afgelopen maanden heeft FFA bepaald
niet stil gezeten. Er waren diverse presentaties en
verkopingen. Vooral de opbrengst van het Open
Huis, eind april, was prachtig: ruim € 1.300,-!
De statiegeldbonnenbussen bij de Albert Heijn
supermarkten hangen er nog steeds en de opbrengst
is telkens weer verrassend. Een pluim op de hoed
van de kassamedewerkers die elke keer weer met
veel geduld de bonnen scannen en vooral zichtbaar
blij zijn als er alwéér zoveel op de rekening van FFA
kan worden overgemaakt.
Voor het komende najaar staan weer diverse
activiteiten gepland, o.a. enkele huisconcerten. Via
onze website houden wij u op de hoogte.

Weet u…..
-

dat wij prachtige Ethiopische artikelen verkopen?
dat de opbrengst voor 100% voor ons project is?
dat FFA alleen met vrijwilligers werkt en dus nauwelijks overhead kosten kent?
dat u Ethiopische maaltijden kunt bestellen, tenminste, als u in een straal van ongeveer 15 km van
Rotterdam woont?
dat zo’n heerlijke injerramaaltijd slechts € 12,- kost en gratis wordt thuisbezorgd, maar…
dat uw bestelling minimaal voor 6 personen moet zijn?
dat u alle info over FFA en ons project op onze website kunt vinden?
dat u altijd bij ons secretariaat terecht kunt voor vragen, opmerkingen, suggesties enz.?
dat FFA blij is met al haar donateurs?
dat u, als u dat nog niet bent, óók donateur kunt worden?
dat FFA natuurlijk ook heel blij is met eenmalige giften?

U kunt ons voor bijeenkomsten uitnodigen voor een boeiende presentatie,
waarbij wij vertellen en beelden laten zien over Ethiopië en wat “Food For All”
daar doet. Gecombineerd met ons “winkeltje” en evt. Ethiopische hapjes wordt de
bijeenkomst zeer zeker de moeite waard!
Voor info of een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
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