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                                                                                                     Nieuwsbrief nr. 22    
                                                                                                                zomer 2016                

  
Deze nieuwsbrief is 
geschreven in de 
vorm van een verslag 
van het werkbezoek 
dat Franny en Hans 
Treurniet (resp. 
secretaris en adviseur 
van FFA) afgelopen 
juni aan Ethiopië 
hebben gebracht.  
Dat het een bijzonder 
bezoek is geweest 
kunt u in deze 
nieuwsbrief lezen. 
 

Embracing Hope Ethiopia (EHE) 
 
Als u al langer onze nieuwsbrieven leest weet u dat wij nauw 
samenwerken met de stichting Embracing Hope Ethiopia, die 
zich inzet voor hulp aan alleenstaande moeders en hun 
kinderen. FFA heeft de zorg voor 30 gezinseenheden op zich 
genomen. Het is zo mooi om te zien hoe de moeders door de 
hulp die zij krijgen steeds zelfverzekerder worden en ook heel 
blij zijn met de hulp. Hoewel het met de enorme inflatie in 
Ethiopië niet eenvoudig voor hen is om het hoofd boven water 
te houden.  
 

Deseta Mihert 
 
Eén van die moeders is bijvoorbeeld Deseta, de 
moeder van Eyasu, een heerlijk ondeugend jochie 
van bijna 7 jaar, dat de EHE school bezoekt.  
Deseta verdient haar brood met het wisselen van 
geld. 
Haar inkomen is ongeveer 800 birr per maand, wat 
neerkomt  op ongeveer € 33,- Noem dat gerust een 
hongerloontje. Deseta heeft met de hulp van ons 
project haar rijbewijs weten te halen en heeft goede 
hoop op een baan als taxichauffeur, waardoor zij 
meer kan verdienen. (Noot: een rijbewijs halen is in 
Ethiopië niet zo kostbaar als bij ons.) Van het 
schamele loon dat zij verdient, weet zij ook nog een 
beetje te sparen, iets wat door EHE gestimuleerd 
wordt. 
 

Aanbevolen:  
Als u meer wilt weten over Embracing Hope Ethiopia, bezoek dan de (Engelstalige) website: 
 

                                       www.embracinghopeethiopia.com  
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Almaz Wecha 
 
We zijn door Sanka Sepe, de projectleider van onze 
projecten in Fital, in contact gekomen met Almaz Wecha.   
De ontmoeting die ik met Almaz had zal ik niet gauw  
vergeten. Zelden heb ik zo’n intens trieste en verdrietige 
vrouw ontmoet. Begrijpelijk, want een paar maanden geleden 
is haar man aan tbc overleden, nadat hij veel ziek is geweest. 
Hij liet Almaz achter met drie kinderen en geen inkomen. Van 
een weduwepensioen heeft men in Ethiopië nog nooit 
gehoord. Sanka heeft aan FFA gevraagd of wij Almaz 
wilden/konden helpen.  
Na overleg in het FFA-bestuur hebben wij hulp toegezegd. 
We hebben aan EHE gevraagd of Almaz in het project kon 
worden opgenomen, maar dat bleek niet te kunnen omdat zij 
niet in de wijk woont waar EHE haar projecten heeft. Dat is 
een regel die door de overheid is bepaald. Alayu, directeur 
van EHE heeft nog bij andere organisaties geprobeerd hulp te vinden, maar dat is niet gelukt. Wij 
hebben toen besloten om Almaz via Sanka te helpen, nadat Sanka een overeenkomst heeft 
getekend waar de afspraken in staan hoe die hulp eruit ziet. Van het maandelijkse budget dat Almaz 
krijgt kunnen haar kinderen naar school en kunnen ze heel eenvoudig leven. De hulp is voorlopig 
voor één jaar. 

 

    

REH OBOTHH el pin g Ch il d r en  &  Teen age Mo t h er s

   

Rehoboth 
Natuurlijk mocht een bezoek aan 
kinderhuis “Rehoboth” tijdens onze 
werkweek niet ontbreken. Maar we zijn 
niet alleen op bezoek gegaan om de 
kinderen en hun verzorgsters Amerech 
en Abebu te ontmoeten en hen blij te 
maken met een grote koffer vol 
gebruikte kleding en schoenen. We 
zijn ook de toestand van het huis gaan 
bekijken, want FFA heeft besloten te 
helpen om het huis te renoveren. Iets 
wat hard en hard nodig is.  
We zijn echt geschrokken van de situatie, die werkelijk allerbelabberdst is. Maar ja, wat wil je? Er is 

geen geld voor verbetering van het huis en de huisbaas voelt 
zich helemaal niet verplicht om de boel op te knappen. In 
Ethiopië is het gebruikelijk dat de huiseigenaar alleen zorgt 
dat de buitenkant van een pand in orde is, zoals bijvoorbeeld 
het dak. Voor de rest mag de huurder opdraaien.  
En er moet heel wat gebeuren!  
Er zijn bijvoorbeeld twee kleine badkamers in het huis, 
waarvan de douches het niet doen. Dus de tien tieners die 
hier wonen kunnen nooit een lekkere douche nemen. Over 
hygiëne gesproken….. De keuken in het pand is een 
rampenplan en door de miserabele elektriciteit zelfs 
levensgevaarlijk om in te werken. Dit zijn nog maar een paar 
zaken die hard nodig zijn, maar er moet veel meer gebeuren. 
Er zal een kostenplaatje worden opgesteld en FFA zal kijken 
wat zij kan doen.  
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Mocht u zich aangesproken voelen om ons daar 
financieel bij te helpen dan houden wij ons 
uiteraard van harte aanbevolen!  
Het  banknummer van FFA vindt u op de laatste 
pagina van deze nieuwsbrief. Wilt u bij uw gift 
vermelden; “Rehoboth”? 
Bij voorbaat hartelijk dank! 

Door de dramatische toestand van het huis 
zou ik bijna vergeten te vertellen dat de 
tieners het heel goed maken. Ze zijn allemaal 
overgegaan naar de volgende klas en hun 
gezondheid is gelukkig goed. 
 
 

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

    
 

Weet u……Weet u……Weet u……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 

    
        

Fital 
 
De laatste zaterdag dat we in Ethiopië waren 
hebben we in Fital doorgebracht. 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 
we in deze streek, 120 km ten noordwesten van 
Addis Ababa een 3-jarig project gaan starten.  
De voorbereidingen daarvoor zijn eindelijk rond en 
alle toestemmingen zijn binnen.  
Tijdens ons werkbezoek konden wij als 
vertegenwoordiger van FFA met het bestuur van de 
stichting Bright Future Ethiopia (BFE) die het werk 
uitvoert, de overeenkomst ondertekenen. 
 
Ook waren we deze dag getuigen van het uitdelen 
van gebruikte kinderkleding, die we hebben meege-
bracht uit Nederland. Wat was dat indrukwekkend. 
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Toen we aankwamen bij het kantoor van BFE 
stonden al enkele tientallen moeders met hun 
kinderen al te wachten op een kledingstukje.  
Zij waren daarvoor uitgenodigd door de 
plaatselijke afdeling van Jeugd en Gezin, of 
hoe dat dan ook heten mag in Ethiopië. Het 
uitdelen van de  kleding bleef niet onopgemerkt 
in een dorpje als Fital en binnen no time 
stonden er buiten de poort honderden moeders 
en kinderen te popelen om wat te krijgen..  
Gelukkig was er een hele voorraad 
kinderkleding en kon er flink uitgedeeld 
worden.  

 
Links:  
de nieuwe kleertjes worden meteen gepast.  
 
 
 
Noodhulpprogramma Fital 
 

Ongetwijfeld heeft u via de media gehoord dat door 
de droogte de honger in Ethiopië dit jaar weer 
schrikbarend is. Om iets aan die nood te doen 
hebben we als FFA toegezegd om naast het ‘grote’ 
project een extra bedrag beschikbaar te stellen 
voor de allerarmsten in Fital. Van dit bedrag 
kunnen 25 gezinseenheden voor een half jaar 
voedsel krijgen. Het blijft natuurlijk altijd moeilijk om 
hulp te geven, want dat 26e gezin dan….?  
Tijdens ons bezoek zijn we getuigen geweest van de voedseluitdeling. Een indrukwekkend 
gebeuren, dat we niet snel zullen vergeten. Het gebeurde onder het toeziend oog van de plaatselijke 
overheid, die hiervoor toestemming had moeten geven. De families kregen graan en olie om brood 
te bakken en een soort bonen  
die rijk zijn aan proteïnen.   
 

 
 
Geduldig wachten tot men aan de beurt is. 
 

 
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het voedselhulpproject? 
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Uw gift is zeer welkom!  Het  banknummer van FFA vindt u onderaan de pagina. 
Wilt u bij uw gift vermelden; “voedselhulp Fital”?  

Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

  

Let op: er wordt gewerkt aan het vernieuwen van onze website, dus binnenkort zal het Let op: er wordt gewerkt aan het vernieuwen van onze website, dus binnenkort zal het Let op: er wordt gewerkt aan het vernieuwen van onze website, dus binnenkort zal het Let op: er wordt gewerkt aan het vernieuwen van onze website, dus binnenkort zal het 

zeer de moeite waard zijn om de site weer eens te bezoeken!zeer de moeite waard zijn om de site weer eens te bezoeken!zeer de moeite waard zijn om de site weer eens te bezoeken!zeer de moeite waard zijn om de site weer eens te bezoeken!    
 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
Colofon  Food For All: 
 
voorzitter:  Kees Buitelaar, Sliedrecht   ����   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 

Angeneta Kieskamp    �     www.food-for-all.org  
Diana Engelbracht, Capelle a/d IJssel KvK  Rotterdam nr.24355514 

adviseur:  Hans Treurniet, Vlaardingen 
 

                              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. 

                       ======================================================== 

    

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

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

Mogen wij op u blijven rekenen?Mogen wij op u blijven rekenen?Mogen wij op u blijven rekenen?Mogen wij op u blijven rekenen? 

 


