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Nieuws! 
We kunnen deze nieuwsbrief beginnen met leuk nieuws:  

onze spiksplinternieuwe website is in de lucht! 

Een bezoekje is beslist de moeite waard. 

Als u  zo straks de nieuwsbrief gelezen heeft, neemt u dan maar eens een kijkje: 

 www.food-for-all.org 

We zijn Linus Harms, de bouwer van de site, erg dankbaar dat hij helemaal belangeloos deze 

site voor ons heeft gemaakt. Dat is veel werk geweest, dat hij met eindeloos geduld en veel 

creativiteit heeft gedaan. En het resultaat mag er zijn! We zijn er behoorlijk trots op en als u 

straks de site bekijkt, zult u dat begrijpen. Linus heeft met deze nieuwe site ook onze nieuwe 

huisstijl geïntroduceerd. Deze nieuwe stijl zullen wij de komende tijd gaan doorvoeren. 

 

Maar eerst onze nieuwsbrief.  

Ons Social Centre (SSSC) in Addis Ababa is in april j.l. gestart met een tweede groep bedelaars. 

Deze keer zijn er 30 deelnemers opgenomen, terwijl de eerste groep (2007) uit 20 deelnemers 

bestond. Deze laatste zijn sinds februari, dus een jaar nadat zij met het rehabilitatie 

programma begonnen, nu zelfstandig en kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als zij 

vragen of problemen hebben, kunnen zij altijd nog terecht bij het SSSC. 

Opnieuw stellen wij twee deelnemers aan het project aan u voor.  

Fasile, de projectleider vertelt:  

 

Tayetu Lema (31) 

 

Tayetu is één van de 

deelnemers van de eerste 

groep. Met haar drie 

kinderen leidt zij nu een 

gelukkig leven. Dat was een 

jaar geleden, toen wij haar 

voor het eerst ontmoetten 

wel anders. Zij verkeerde 

in een bijna hopeloze 

situatie, in de steek 

gelaten door haar man. 

Met bedelen probeerde zij 

wat te verdienen, zodat zij 

haar kinderen te eten kon 

geven. Ze kon geen 

baantje vinden en het 

enige waar zij soms een 

beetje geld mee verdiende was het wassen van kleding en water sjouwen, waar zij een 

habbekrats mee verdiende. 

Maar het was nooit genoeg om haar kinderen voldoende eten te kunnen geven en vaak moesten 

de kinderen gaan slapen met een lege maag. Zij leefden met z’n vieren in een afgedankte keuken 

(die in Ethiopië meestal náást het huis is gebouwd).  



Toen wij in contact kwamen met haar, hebben we een kamer voor haar en haar gezin gehuurd. 

Ook zorgden we voor een regelmatige maaltijd, medische zorg, spullen voor lichaamsverzorging 

en zij kreeg een training voor het starten van een handeltje. Uiteindelijk hebben we haar een 

klein bedrag gegeven waarvoor zij een ezel en een paar plastic jerrycans heeft gekocht. 

Daarmee verkoopt zij huis aan huis water.  Inmiddels werkt zij met twee ezels, ook die van haar 

buurman. Zo kan zij extra verdienen. Buurman vraagt niet veel huur voor het gebruik van zijn 

ezel.  Soms helpen haar kinderen na schooltijd. Zij gaan nu alle drie naar school en ook dat wordt 

bekostigd door het Social Centre. Tayetu heeft plannen om zelf een tweede ezel aan te 

schaffen, maar dat zal niet gemakkelijk zijn, want het leven in Addis wordt met de dag duurder 

en harder. We hopen en bidden dat Tayetu moed blijft houden en dat het goed met haar en haar 

gezin blijft gaan. 

  

 

Ontvangt u onze nieuwsbrief liever per post?  

Dat kan. Stuur ons een emailtje met uw verzoek. 

 Adres: info@food-for-all.org 

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

 

Kokebe Sidama (25) 

 

Kokebe leefde met haar ouders in het zuiden 

van Ethiopië. Haar ouders waren arme boeren, 

die niet genoeg verdienden om hun gezin te 

verzorgen. Kokebe verliet haar ouderlijk huis 

om in Addis werk te zoeken om geld te 

verdienen voor haarzelf en haar familie. Maar 

dat viel tegen. Baantjes lagen in de stad niet 

voor het oprapen. Ze werd gedwongen als 

huismeisje bij een familie te gaan werken 

voor een paar centen. Ze maakte via deze 

familie kennis met een man die haar met 

mooie beloftes meenam naar zijn huis. Na een 

paar maanden, toen Kokebe zwanger bleek te 

zijn, liet de man haar in de steek. Ze bleef 

alleen achter en had geen werk en geen dak 

boven haar hoofd. Ze was er slecht aan toe 

en was niet in staat om te werken, want de 

zwangerschap verliep moeizaam. Toen ze naar 

een kliniek ging, bleek zij HIV positief te 

zijn. Nadat zij na een zware bevalling haar 

dochtertje had gekregen was haar situatie 

volslagen uitzichtloos. In die situatie vonden 

wij haar op straat. Zij had de moed 

opgegeven. We boden aan haar te helpen en die kans nam zij met beide handen aan. Nu heeft zij 

een regelmatig bestaan, krijgt basis maaltijden en wat zij verder nodig heeft voor haarzelf en 

haar baby. Ze heeft weer moed gekregen en wilde graag een vaktraining volgen, waarmee zij 

inmiddels is gestart. Hoewel we Kokebe nog maar een paar maanden kennen, is het prachtig om 

te zien hoe zij is veranderd in een hoopvolle vrouw. Het is ontroerend om de hoop en het geluk in 

haar stralende ogen te zien. We hopen en bidden dat de Here haar plannen wil zegenen. Voor 

haarzelf en voor haar baby.   
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Oogsttijd.                           
Deelnemers aan het project 
oogsten de groenten die zij in de 
tuin van het SSSC geteeld 
hebben. 
Wat een feestelijke dag.    
Wat waren zij trots op het 
resultaat!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Help ons helpen 
 
Het horen van bovenstaande verhalen geeft ons nòg meer energie om ons te blijven inzetten 

voor deze kansarme mensen. Daar is geld voor nodig en gelukkig zijn er velen die met FFA 

meeleven en ons regelmatig financieel steunen.   

In de afgelopen maanden hebben we een paar presentaties gegeven die een succes waren en een 

prachtige opbrengst hadden.  

De statiegeldbonnenbussen blíjven een mooie bron van inkomsten.  

De opbrengst was na 1 jaar (maart 2008) ruim € 10.000,-!  

De Havenloop op Koninginnedag in 

Vlaardingen was voor FFA weer een 

geweldig succes.  

Deze keer liepen er 12 hardlopers de 5 of 

10 km. Behalve media-aandacht bracht het 

een leuk bedrag in het laatje.  

Alle deelnemers bedankt voor jullie inzet! 
Een eervolle vermelding voor Julio Castra 

Mata die maar liefst 40  sponsors wist te 
charteren en € 350,- aan FFA kon 

overmaken! Fantastisch, Julio!  

De prijs die je hebt gekregen is 

welverdiend! 

 

 

 

 

 

 
Food For All heeft van de fiscus  
de ANBI-erkenning gekregen.  

Dat betekent dat ook in de toekomst uw giften aftrekbaar zijn van de belastingen! 
 



 

 

 Ethiopië-dag

 

in Kerkcentrum Holy te Vlaardingen 

 
 

 
 

 

U kunt ons voor bijeenkomsten uitnodigen voor een 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 
alleszins de moeite waard! 

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