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Weer veel nieuws te melden!
We beginnen met tienerhuis

REHOBOTH

H el pin g Ch il d r en & Teen ag e Mo t h er s

in Addis Ababa.
Het gaat goed met de kids van Rehoboth.
Zij zijn allemaal overgegaan naar een volgend
schooljaar.
En er is mooi nieuws te melden!
De twee jongens, die twee jaar geleden helaas
niet langer in Rehoboth konden blijven wegens
wangedrag (Bereket en Eyasu) zijn na een
enerverende tijd weer terug en het gaat heel goed
met hen. Iets om heel dankbaar voor te zijn. Er is
veel gebeurd met hen in de afgelopen tijd, maar
we zijn hoopvol dat het nu de goede kant op gaat
met hen.
Dit prachtige schilderwerkje is gemaakt door Hilina, één van de kids van Rehoboth. Zij
heeft het afgelopen jaar de middelbare school afgerond en is naar de kunstacademie
gegaan om een opleiding te volgen.

Hilina is het 4e meisje van rechts met het rode T-shirt aan.

Lichtjesfeest
Deze titel past goed in december, maar toch wordt er in dit geval iets anders mee bedoeld
dan je zou verwachten.
Bij ons laatste werkbezoek aan Ethiopië, oktober 2018, hebben
we een stuk of 80 solar lights mee kunnen nemen. Dat zijn
kleine lampjes, iets groter dan een mobieltje, die kunnen
worden opgeladen in de zon en daarna urenlang licht kunnen
geven. Ideaal voor mensen die nauwelijks of helemaal geen
elektriciteit hebben. Zoals de deelnemers aan onze projecten in
Fital.
Bram Driessen had een actie gehouden om deze lampjes te
laten sponsoren en met succes! Wat waren de deelnemers aan
onze projecten blij met het “tover-lampje”, want zo kun je ze wel
noemen. Hartelijk dank aan de sponsors van dit moois!
Hier laten de
kinderen hun
nieuwe lampje
zien, dat zij
kregen nadat er
uitleg was
gegeven hoe de
lichtjes werken.
De kinderen
hadden tijdens
de feestdag ook
een nieuw stel
kleding
gekregen. Ik
weet niet waar zij
het meest blij
mee waren.

Ook de deelnemers
aan ons project voor ouderen
kregen nieuwe kleding en een
lampje.

Sami is een
jongen in ons
project voor
kwetsbare
kinderen in
Fital. Hij is
doof, net als
zijn oudere
zusje. De
kippen die
het gezin
heeft
gekregen
leggen flink
wat eieren,
die moeder
kan
verkopen,
zodat het
gezin wat
extra
inkomsten
heeft.

In de vorige
nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen over
de IDP’s, de
vluchtelingen uit een
streek in het oosten
van Ethiopië, die
door de overheid in
Fital waren geplaatst
en waar hulp voor
werd gevraagd. Die
hulp heeft FFA
kunnen geven.
We ontmoetten een
paar van hen, o.a.
Alfu (28) die
volslagen berooid in
Fital kwam en
respect afdwingt door de positieve manier waarop zij de draad van haar leven weer heeft
opgepakt, Zij maakt artikelen van vlechtwerk die zij verkoopt. Wat een moed! In ons FFAwinkeltje zijn (waren) spullen te koop die door haar gevlochten zijn.

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

Embracing Hope Ethiopia

Het is altijd weer
bijzonder om de
projecten van EHE in
Addis Ababa te
bezoeken: het daycare
center en de scholen.
Vooral om te zien hoe
betrokken de
medewerkers allemaal
zijn.

We hebben van ijverige breisters in Vlaardingen en
omstreken een heleboel prachtige kleertjes
en dekentjes gekregen waar we de daycare
kinderen van EHE mee verwend hebben. Prachtig
om te zien hoe trots ze waren met al dit moois!

Leuk om te zien hoe de kinderen op de
EHE school les krijgen. Hier staat één
van de leerlingen haar klasgenootjes
lastige Engelse woorden te leren. Zij
zegt ze voor en de klas moet het
nazeggen. Dat ging prima! Onder het
toeziend oog van de juf uiteraard.
De kinderen van de EHE school worden
goed verzorgd. Zij krijgen niet alleen
goed onderwijs, maar ook 2 maaltijden
per dag en 2 keer een zgn. “snack”.
Zoals hier: thee en een stuk brood.
Een tegenvaller voor EHE is dat de
vergunning om ook grade 6 te starten
door de overheid weer is ingetrokken.
De reden? EHE weigert de gevraagde
“bankbiljetten-onder-tafel” te betalen. De
leerlingen van groep 6 zitten nu op
schooltjes van de overheid. De
schoolkosten worden wel door EHE
betaald.

Kent u haar nog?
Dit is Tenaye, de gehandicapte jonge vrouw die u
al vaker in de nieuwsbrief bent tegen gekomen.
FFA is al sinds 2007 bij haar betrokken.
Tenaye is begin dit jaar geslaagd voor haar studie
accountancy. Een prachtige prestatie! Haar studie
werd mogelijk gemaakt door FFA, met behulp van
diverse sponsors.Tenaye wil dolgraag verder
studeren voor haar masters diploma. We zijn dus
op zoek naar sponsors die dit voor haar mogelijk
kunnen maken. Voelt u zich aangesproken?
Een reactie naar het secretariaat is zeer welkom!

Hier staat Tenaye voor de klas.
Een fikse klus, want zij moet
ongeveer 72 leerlingen wiskunde
bijbrengen en dat ongeveer 40
uur per week, terwijl het haar
(ondanks haar handicap) niet is
toegestaan af en toe te gaan
zitten tijdens haar werk. Petje af
voor haar geweldige inzet, want zij presteert dit toch maar naast haar studie die zij in de
avonduren het weekend volgt!

dank u wel !
In het afgelopen half jaar hebben wij weer
veel donaties en prachtige giften ontvangen,
waar we heel blij mee zijn. Zonder de hulp van
velen die onze stichting een warm hart
toedragen zouden we ons mooie werk in
Ethiopië nooit kunnen uitvoeren!

voor onze sponsors!
Zoals bekend is FFA een ANBI-erkende stichting. Dat betekent dat uw gift deels aftrekbaar
is. Maar weet u dat een periodieke gift voor 100% aftrekbaar kan zijn? U kunt daarover lezen
en een formulier downloaden op de site van de Belastingdienst-periodieke giften. Het
formulier moet door uzelf en door FFA worden ondertekend. U verbindt zich dan voor min. 5
jaar aan een jaarlijkse donatie. Een mooie manier om zoveel mogelijk profijt te hebben van
uw gift.

Dit fraaie schilderij, (100x70) geschilderd door Shiferaw Merkenbu uit
Fital kreeg FFA cadeau, als waardering voor wat FFA in Fital doet.

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.
Colofon

interim voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
lid:


T
E


Hans Treurniet, Vlaardingen
Franny Treurniet, Vlaardingen
Natnaël Assefa, Rotterdam
Marijke van Papeveld, Lunteren
Ellodin Taddesse, Vlaardingen
Christoffelkruid 29, 3137 WR Vlaardingen
010 – 4750757
info@food-for-all.org
www.food-for-all.nl
KvK Rotterdam nr. 24355514

IBAN : NL24 INGB 0004318998 tnv Stg. “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.
Ook opmerkingen, suggesties of vragen zijn via ons email-adres welkom.

