
 

                                 

Nieuwsbrief nr. 30 - december 2019 

Een mijlpaal 

Zoals u kunt zien is dit de 30e nieuwsbrief die wij als FFA uitgeven. Een mijlpaal in de 16 jaar 

van ons bestaan. Twee keer per jaar hebben wij u bijgepraat over het wel en wee van FFA en 

vooral verteld over onze projecten in Ethiopië. Wat zijn er mooie dingen gebeurd in de 

afgelopen jaren! En naar het zich laat aanzien gaan er nog veel meer vermeldenswaardige 

dingen gebeuren. Dat vertellen wij u in deze 30e nieuwsbrief.  

  

Fital  

In onze vorige nieuwsbrief (zomer 2019) 

hebben we verteld dat we graag het 

project in Fital zouden willen uitbreiden, 

omdat de nood en de armoede daar 

schrikbarend zijn. Maar helaas heeft FFA 

daar de financiële middelen niet voor. 

Daarom hebben wij contact opgenomen 

met stichting ‘Woord en Daad’ (W&D) om 

met hen te onderzoeken of een vorm van 

samenwerking mogelijk zou zijn. W&D is een stichting die al bijna 50 jaar bestaat en overal 

in de wereld, waar grote nood is, projecten heeft opgezet of samenwerkt met reeds 

bestaande projecten. Ook in Ethiopië. De gesprekken met W&D zijn zeer positief verlopen. 

Ons project in Fital past uitstekend in hun beleid. Inmiddels is een intentieovereenkomst 

opgesteld en hebben ook ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van W&D en onze 

partnerorganisatie ´Bright Future Ethiopia´ plaatsgevonden. De bedoeling is dat begin 2020 

de definitieve samenwerkingsovereenkomst getekend wordt. Bij de uitbreiding van het 

project wordt met name ingezet op training van de boeren om een hogere opbrengst van het 

land te creëren en daarnaast op de opvang en integratie van gehandicapten, zowel kinderen 

als volwassenen. Mogelijk worden de Landbouw Universiteit Wageningen en de Stichting 

Effatha bij deze activiteiten betrokken. We zijn ook blij met W&D omdat zij vanuit dezelfde 

geloofsovertuiging werken als wij en die wij altijd weergeven met de prachtige opdracht uit de 

Bijbel, namelijk: “Deel je brood met wie honger lijdt.” (Jes. 58:7).                                         

Als u meer wilt weten over W&D heb ik een prima tip voor u: brengt u eens een bezoekje aan 

hun website: www.woordendaad.nl. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

       ” Deel je brood met wie      

      honger lijdt.”                                      
           Jesaja 58:7 
 



    

REH OBOTH
H el ping  Ch il d r en  &  Teen age Mo t h er s  

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief 

meldden zijn alle tieners van Rehoboth 

afgelopen zomer overgegaan naar het 

volgende leerjaar of geslaagd voor hun 

examen. Bravo! Aschalew 1, de oudste 

die in Dire Dawa studeert, hoopt over een 

paar maanden zijn studie elektrotechniek 

te kunnen afronden. Ashalew 2 (op de 

foto ziet u hem links hard aan het werk) 

is begonnen aan de universiteit en het is 

mooi om te vermelden dat hij naast zijn                     

studie een baantje heeft, waarmee hij         Deze foto is afgelopen zomer gemaakt. De kids zijn                                       

zijn studie probeert te bekostigen.               hard aan het werk en verdienen een zakcentje bij. 

Wat een energie!                  Nee, van luiheid is bij hen beslist geen sprake! 

Ook met de andere kids gaat het goed. 

Het is zo mooi om te zien dat deze              

kinderen, die vroeger letterlijk op straat  

leefden, in zo’n pracht gezin leven en alle 

kansen krijgen voor een mooie toekomst!       

 

Weet u……Weet u……Weet u……Weet u…… 

                                                                    
Na gedane arbeid genieten van een welverdiende                 

maaltijd.                                                                                              ……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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 In het afgelopen 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!  

 

 



 

Embracing Hope Ethiopia    

Ieder kwartaal maken wij 

onze donaties over naar 

onze projecten, maar 

uitsluitend nadat wij de 

rapportage hebben ontvangen van het afgelopen 

kwartaal en die rapportage hebben kunnen 

beoordelen. Dat geldt ook voor Embracing Hope. 

Er gebeuren prachtige dingen bij dit project voor 

moeder en kind, daar in de sloppenwijk Kore in 

Addis Ababa, hoewel er tegelijkertijd ook zorgen 

zijn. O.a. over de maar doorgaande inflatie, 

waardoor de prijzen stijgen en stijgen. Zo ook de 

huur van het pand van EH. Die is in het afgelopen 

jaar verdubbeld, zodat er omgezien moet worden 

naar een ander, goedkoper pand. Het stijgen van 

de prijzen is een grote zorg voor directeur Alayu, 

want de vragen om hulp houden niet op en hoe 

graag zou hij nog veel meer moeders met kinderen  

Amen en haar moeder, die ook geholpen    willen helpen. Onmogelijk! Maar ook op dit front       

worden via Embracing Hope           mogen we dankbaar zijn (en dat is Alayu ook!)    

              voor wat er wèl gebeurt via EH.  

 

    Natan, één van de kinderen in het project van EH  

 maakte deze mooie tekening. Natan is 5 jaar 

                                                  en zit in KG 2.           

 

 

 

 

Almaz 

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over 

Almaz, de vrouw met twee dochters, die ernstig ziek 

was. Na onderzoek bleek dat zij HIV positief was. Zij 

heeft medicatie gekregen en door de hulp die wij haar 

via FFA kunnen geven kan zij ervoor zorgen dat zij 

goede voeding krijgt. Dat is een vereiste bij het gebruik 

van die medicatie. Onlangs hebben we Almaz 

telefonisch kunnen spreken, via een tolk uiteraard, en 

het 

gaat 

heel 

goed met haar. Zij is intens dankbaar voor 

de hulp die zij krijgt. En de hulp voor haar 

dochters, die apart gesponsord worden, 

zodat zij naar school kunnen. Almaz voelt 

zich steeds sterker worden en zij hoopt te 

zijner tijd weer te kunnen werken om in 

haar eigen onderhoud te voorzien. Maar 

voorlopig is het nog niet zover. Zij kan haar 

huishoudentje nèt verzorgen, maar dan is 

haar energie ook op.  

 



 

De traditionele koffie ceremonie (zie foto) kan zij zittend doen, dus dat vergt niet teveel van 

haar. Haar dochters Elsa en Mihiret helpen hun moeder met water halen en het wat 

zwaardere huishoudelijke werk. Elsa is overgegaan naar de examenklas en zal aan het 

einde van dit schooljaar grade 8 afronden. Mihiret heeft meer problemen met leren. Zij heeft 

nog altijd veel moeite met het verwerken van het overlijden van haar vader en haar kleine 

broertje. Zij krijgt extra bijles.   

Tenaye 

Op deze foto ziet u Tenaye in haar klas 

staan. Zoals u zich wellicht kunt 

herinneren is Tenaye een 

gehandicapte jonge vrouw die via FFA 

geholpen is om te kunnen 

doorstuderen. Zij slaagde in 2010 voor 

onderwijzeres en stond/staat met veel 

plezier voor de klas. Met veel plezier, 

maar ook met veel pijn, want zij moet 

gebruik maken van krukken en kan 

maar op één been staan. Het is 

letterlijk een zware klus voor haar om 

de ongeveer 70 leerlingen die zij in 

haar klas heeft de nodige kennis bij te brengen. Maar, hoewel het heel zwaar is voor haar: 

het lukt haar! Toch wilde zij heel graag doorstuderen en ook dat hebben wij via sponsors 

mogelijk kunnen maken en zij rondde haar studie “accountancy” bijna twee jaar geleden af. 

Toen wij vorig jaar oktober in Ethiopië haar graduation vierden vroegen wij haar of zij nog 

wensen had. En jawel: zij wilde dolgraag doorgaan voor het masters diploma. We hebben 

toen om sponsors gevraagd en tot onze (en haar!) grote vreugde is het gelukt om haar het 

afgelopen jaar de studie te laten volgen. Nu nog het laatste jaar, dat zij ongeveer half 2020 

hoopt af te ronden. Alleen…… die laatste loodjes moeten nog gefinancierd worden. We 

hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Wie weet voelt JUIST U zich wel 

aangesproken! Alle info kunt u bij het secretariaat aanvragen. We hopen van harte dat het 

gaat lukken om de keihard werkende Tenaye ook met dit laatste stukje te helpen!  

Het vermelden waard!  

Het is eigenlijk een open deur intrappen door te stellen dat wij 

ons werk voor FFA nooit zouden kunnen doen zonder de hulp 

van velen! We zijn heel blij met ons legertje vaste donateurs en 

of het nu gaat om een maandelijkse bijdrage van € 5 (soms al 

jarenlang), af en toe een gift van € 50 of een prachtige bijdrage 

van € 500, we kunnen u verzekeren dat wij er altijd heel blij mee 

zijn. Ook in het afgelopen jaar hebben wij onze projecten 

kunnen voortzetten dankzij die financiële steun. Het maakt ons hoopvol dat u ons ook het 

komende jaar weer helpt. Een paar zaken die mooi zijn om te vermelden: 

- Regelmatig krijgen wij de opbrengst van collectes, die tijdens kerkdiensten gehouden zijn.  

- In het afgelopen jaar was in de maanden januari en augustus de opbrengst van de 

statiegeldbonnen “voor het goede doel” in het Albert Heijn filiaal in De Loper in Vlaardingen, 

voor FFA. Een prachtige totaal opbrengst van bijna € 1.000! En in januari 2020 hangt de bus 

er weer voor FFA. Dus als u in Vlaardingen woont en bij AH winkelt: u weet wat u in januari 

te doen staat! 

- Een predikant die afscheid nam koos FFA als doel om een afscheidscadeautje van € 250 te 

geven! 

- Veel kerkelijke gemeentes of scholen zamelen oud papier in en 

de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel. Kerkcentrum 

Holy in Vlaardingen heeft daar dit jaar FFA voor gekozen en kon 

onlangs € 683 aan ons overmaken! Bravo!  

En wie weet: GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN!  

 



 

- Zoals u weet verkopen wij originele Ethiopische spullen, die wij uit Ethiopië meebrengen. 

De opbrengst van die verkoop is voor 100% voor FFA. Mocht u benieuwd zijn naar die 

spullen, of op zoek bent naar een origineel cadeautje, dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen en onze spullen op het adres van ons secretariaat komen bekijken.  

 

        

 

 

Colofon:    interim voorzitter: Hans Treurniet, Vlaardingen     
        secretaris:  Franny Treurniet, Vlaardingen    
        penningmeester: Natnaël Assefa, Rotterdam      
        lid:   Marijke van Papeveld, Lunteren     
                    Ellodin Taddesse, Bergschenhoek      

     Christoffelkruid 29, 3137 WR Vlaardingen 

    T      010 – 4750757  

     E     info@food-for-all.nl 

        www.food-for-all.nl 

              KvK Rotterdam nr. 24355514 

 

        IBAN : NL24 INGB 000431 89 98 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. 

 

 


