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Reisverslag van Marijke 
“Waarom koop je geen ticket en ga je mee naar Ethiopië?” vroeg Franny. 
Franny, secretaris van het FFA bestuur en Hans, adviseur van FFA en architect van verschillende 
bouwprojecten in Ethiopië, reizen regelmatig naar dit bijzondere land. 

Voor mij, als nieuw lid van het bestuur, was dit dé kans om dit 
boeiende Afrikaanse land en zijn bewoners te gaan zien. 
Bepakt en bezakt met koffers en tassen vol gebruikte kleding, 
waarmee de kerk (de PCE) in Addis Ababa weer veel mensen 
blij kan maken, reisden we eind juni via Frankfurt naar 
Ethiopië. 
We zagen de zon ondergaan over Afrika en voor mij was de 
eerste kennismaking met Ethiopië duisternis, regen èn een 
hartelijk welkom van de medewerkers van de PCE. 
Door de onverlichte stad (de elektriciteitvoorziening in Ethiopië 
is nog steeds een groot probleem) werden we naar ons 
logeeradres gebracht waar ons een gastvrij onthaal wachtte 
van Senayet en Tsegaye, vrienden van Hans en Franny. 
Gedurende 2 weken werkten we een vol programma af: 
 

- Daar was o.a. de werkvergadering in het Social Centre met de medewerkers, die zich met liefde 
en vakmanschap inzetten om de bedelaars van Ethiopië aan een menswaardig bestaan te 
helpen. 

- Vol trots toonden de deelnemers aan het 
project hun zelfgemaakte 
kunstnijverheidartikelen. We kochten 
deze mooie producten om in ons FFA-
winkeltje te verkopen en vulden daar 
weer onze inmiddels lege koffers mee. 

- We maakten ritten door het gevaarlijke 
verkeer van Addis om deelnemers aan 
de eerste projecten bezig te zien in hun 
nieuwe leven. 

Dat leverde hartverwarmende begroetingen 
op tussen Franny en vrouwen, die er 2 jaar 
geleden nog zo slecht aan toe waren… 
 
                                                                                                    
                                                                                     Een prachtige verzameling verkoopbare spullen,              
                                                                                                 uitgestald in het Social Centre. 

 

- We kregen een rondleiding op de bouwplaats 
van het in aanbouw zijnde Hope University 
College. Een groot onderwijscomplex, waarvan 
het architectenbureau van Hans Treurniet één 
van de initiatiefnemers was en waar kansarme 
Ethiopische jongeren straks universitair 
onderwijs kunnen volgen. 

- We maakten een reis naar Awash National 
Park, een gebied ten zuidoosten van Addis en 
overnachtten in vergane glorie hotels uit de tijd 
dat Haile Selassie nog keizer van Ethiopië was. 
We zagen in deze omgeving de onnatuurlijke 
droogte in deze tijd van het jaar, die de oorzaak 
is van de misoogsten en de honger van dit  

  Een hartelijke omhelzing van Ayelech                 moment in Ethiopië. 
 
           

 

        

        Ethiopië  

 

   

  Afrika 



En…..we waren dagen druk met het kopen 
van o.a. sieraden, houtsnijwerk. sjaals, 
aardewerk en lederen tassen, zodat Franny 
de voorraad van het FFA- winkeltje weer 
aan kon vullen.  
Nieuwsgierig naar al dat moois?  
U kunt (na afspraak) bij haar terecht voor 
de aanschaf van deze artikelen (tel.nr. etc. 
zie laatste pagina van deze nieuwsbrief).  
Maar we stallen ze ook graag bij u in de 
buurt uit.  
Dit is een van de vele manieren om het 
bedelaars project onder de aandacht te 
brengen en geld in het laatje te krijgen 
zodat het werk in Addis Ababa kan 
doorgaan. 
Marijke van Papeveld 
 

 

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

 

 

Heeft u onze website weleens bezocht? 
Zeer de moeite waard! 
www.food-for-all.org 

 

Wij stellen aan u voor: 
 
Fasil, de projectleider, vertelt: 

“Ayelech was een van de deelnemers aan het tweede project.  
Ze was er heel slecht aan toe toen wij begin 2008 met haar en haar 
3 kinderen kennis maakten. Zij was ziek en zag het leven helemaal 
niet meer zitten. Wij boden aan haar te willen helpen en die kans 
greep zij met beide handen aan. Door de regelmatige voeding die zij 
daarna kreeg, knapte zij helemaal op.  
Ayelech bleek zeer leergierig te zijn en volgde met veel inzet de 
cursus handel en management die wij haar aanboden.  
Zij zag haar nieuwe toekomst helemaal zitten. Aan het einde van het 
jaarproject kreeg Ayelech een klein startkapitaaltje en begon een 
handeltje. Ze verkoopt Ethiopische boter, eieren, “lantet” (een lokaal 
deegwaarproduct) en handgemaakte artikelen van riet. Eerst had zij 
een plekje op de markt veroverd, maar intussen heeft ze een klein 
winkeltje en verkoopt ook spullen die zij op de lokale markt koopt. 
Ayelech heeft nu haar eigen inkomen en kan goed voor haar 
tweeling en haar zoon zorgen, die nu alle drie naar school kunnen. 
Ayelech blijkt een bijdehante  vrouw te zijn en wil niets liever dan 
haar handeltje uitbreiden. Daar moet zij een speciale vergunning 
voor hebben en wij gaan proberen die voor haar te bemachtigen. 

    Ayelech een jaar geleden.     We zijn trots op haar!” 
 
 
 
 
 



Fundraising 

 

Ook in het afgelopen half jaar zijn we weer actief geweest om op allerlei manieren geld voor ons 
project bij elkaar te krijgen.    
We hebben diverse keren een presentatie kunnen verzorgen, wat behalve veel informatie voor de 
bezoekers ook een mooie opbrengst opleverde. De reacties op de presentaties zijn zonder 
uitzondering steeds zeer positief. 
Het verzorgen van Ethiopische maaltijden is ook een mooie bron van inkomsten.  
Als u redelijk in de buurt van Rotterdam woont en u heeft iets te vieren, dan is zo’n maaltijd bestellen 
zeer de moeite waard. 
Op diverse markten waren we weer present met onze verkoopkraam. 
Ook kregen we steeds meer donateurs en giften, groot en klein, waarvoor we de gevers ook via 
deze nieuwsbrief hartelijk bedanken! 

Food For All is een ANBI-erkende stichting. 
Ook in 2010! 

 

De statiegeldbonnenbussen in diverse supermarkten zijn nog 
steeds een prachtige bron van inkomsten. De bussen hangen 
inmiddels niet alleen in Vlaardingen en Schiedam (bij AH) maar  
ook in Amersfoort (bij C1000). De totaal opbrengst van 2009 zal 
ruim € 10.000 zijn. Een pracht resultaat!  
Bedankt klanten en medewerkers van AH en C1000! 
Inmiddels is de opbrengst van de pinksteractie 2009 van de PKN 
gemeenten in Vlaardingen bekend. Een bedrag van maar liefst  
€ 4.600,00 werd op onze rekening overgemaakt.  
Ook de opbrengst van collecten in diverse gemeenten was voor 
FFA. Geweldig! 
Bij diverse presentaties werden mooie bedragen overhandigd en 
als het winkeltje daarbij was, werd de opbrengst nòg groter.  
 

 
 

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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