Nieuwsbrief nr. 31 – april 2020
Extra nieuwsbrief
Toen drie leden van ons bestuur (Hans, voorzitter – Franny, secretaris – Marijke, lid)
afgelopen februari op werkbezoek in Ethiopië waren, besloten zij een extra nieuwsbrief te
maken, want er waren mooie dingen gebeurd die zeer het vermelden waard waren.
Zoals u ziet: hier is de extra FFA-nieuwsbrief.
Maar een heel andere nieuwsbrief dan we ons hadden voorgesteld.
Zoals de hele wereld er inmiddels heel anders uitziet dan dat wie-dan-ook zich ooit had
kunnen voorstellen.
En ik waarschuw u alvast: behalve dat we bijzonder en mooi nieuws te melden hebben,
willen we u ook iets vragen. Maar eerst het goede nieuws.
Van de voorzitter

Zoals wij u in onze vorige nieuwsbrief van december 2019 vertelden, hebben wij als bestuur
van FFA meerdere gesprekken met Stichting Woord en Daad (W&D) gevoerd over
samenwerking bij ons project op het platteland van Fital, ter ondersteuning van onze
Ethiopische partnerorganisatie Bright Future Ethiopia. Deze gesprekken vonden plaats in
een open en positieve sfeer, waarbij bleek dat het project in Fital uitstekend zou passen in
het ‘witte vlekken beleid’ van W&D. In het verlengde van de eerdere intentieovereenkomst
van het najaar 2019 hebben op 18 januari jl.. mevrouw Rina Molenaar, CEO van Stichting
Woord en Daad, en ondergetekende
namens FFA tijdens de Werelddag van W&D
de definitieve samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. Concreet houdt dit in dat W&D
het project overneemt van FFA en er op
basis van een uitgebreid projectplan een
overeenkomst gesloten is tussen W&D en
BFE, de uitvoerende lokale hulporganisatie.
Uiteraard gaan de financiële bijdragen van
FFA onverminderd door maar zijn nu
onderdeel van een veel groter budget. Wij
zijn blij en dankbaar dat op deze wijze het
project voor ouderen en kwetsbare kinderen in Fital de komende jaren uitgebreid kan gaan
worden. Tijdens ons recente werkbezoek in januari/februari dit jaar hebben wij samen met de
projectleider van W&D met de vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid gesproken
en hen uitleg gegeven over de plannen in de komende tijd. Hieronder leest u meer over dit
projectbezoek. 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.

IMPRESSIES WERKBEZOEK aan Ethiopië 24 januari - 11 februari 2020
door Marijke van Papeveld
Hoewel ik als lid van het bestuur van FFA al meerdere keren meereisde naar Ethiopië, zou
deze reis anders zijn. Het mooie plan en vele werk dat afgelopen jaar was gedaan om ons
FITAL PROJECT van Bright Future Ethiopia (BFE) op het platteland uit te breiden, leek
werkelijkheid te worden.
Op 24 januari vertrok ik, onder de ervaren leiding van onze voorzitter en secretaris, Hans en
Franny, in alle vroegte vanaf Schiphol. De aankomst in Addis Ababa laat in de avond was
geweldig. Er was weinig controle op het vliegveld en een warme ontvangst door 2
medewerkers van Embracing Hope Ethiopia (EHE). Ze deinsden er niet voor terug om ons
samen met de 9 koffers, groot en klein en vol met hulpgoederen, in de bus te laden en ons
door nachtelijk Addis naar het Golf Club Hotel te brengen. Het hotel aan de rand van de stad
zou onze pleisterplaats zijn voor de komende weken en een prachtige plaats voor de vele
ontmoetingen die op het programma stonden.
Voor Hans en Franny was het leggen
van de puzzel begonnen om alle
voorgenomen en toegezegde
afspraken rond te krijgen. Het blijft wel
Ethiopië ….. en de afstanden in de
miljoenen stad zijn groot. Wat een
geweldige hulpen waren de
verschillende taxichauffeurs. Ze
werden de bekende gezichten die ons
veilig rondreden en zo nodig op ons
wachtten, om ons daarna weer veilig
thuis te brengen.

En dan de ONTMOETINGEN.
Meteen de eerste dag was daar Sanka (de motor achter de projecten van BFE), die ons op
gang hielp met simkaarten en de meest praktische adviezen.
Hartverwarmend en soms totaal onverwacht waren de hernieuwde ontmoetingen. Met de
shoe shiner Bineam om de hoek van het hotel
bijvoorbeeld, of de oudste tiener Aschalew van
tienerhuis Rehoboth, die ons opzocht in het hotel.
Heerlijk konden we de tijd nemen om de gezinnen
van Abebe en Sanka te ontvangen. Terwijl hun
kinderen in het speeltuin van het hotel speelden
was er ruimschoots gelegenheid te praten over de
ontwikkelingen en plannen voor de projecten in
FITAL.
Bijzonder om met Almaz en haar dochters samen te
eten en dankzij de vertaling van Sanka een open
gesprek te kunnen hebben. Haar conditie is enorm
verbeterd. Zij ontvangt hulp via FFA, nadat haar
man overleed en zijzelf ziek werd. Haar HIVmedicatie helpt en ze kan zelfs af en toe wat
werken.

We bezochten tienerhuis REHOBOTH,
een hechte groep van 11 jonge
mensen, die toen het ijs gebroken was
ons vertelden van hun dromen en
studieplannen. Na de Ethiopische
maaltijd en de koffie-ceremonie
zongen ze samen voor ons, het
maakte me blij.

We waren in het nieuwe onderkomen
van EHE. Eerst in het kantoor van
Alayu, de projectleider, die zich dag en
nacht inzet voor de kinderen en hun
moeders die in dit project meedelen.
Daarna was het tijd om in de daycare
te zijn, waar jonge kinderen aandacht,
voedsel, rust en hygiëne krijgen en
leren speelgoed te delen.
De grotere kinderen krijgen onderwijs
op de EHE-school en eten samen aan
lange tafels.

Wat ik in mijn hart meegenomen heb,
is de gastvrijheid van onze
Ethiopische broers en zusters, die ons
in hun vaak piepkleine huisje een
heerlijke maaltijd voorzetten. We
vierden daar feestjes van
dankbaarheid

En toen was het tijd om naar FITAL te reizen en de stoffige stad achter ons te laten.
Sanka, die alles tot in de puntjes had voorbereid om de missie te doen slagen, begeleidde
ons. De Nederlandse projectleider van Woord en Daad (W&D), die speciaal was
overgekomen voor dit project, was inmiddels ook gearriveerd. Het doel van ons bezoek was
vooral om alle lichten op groen te krijgen en dat doel leek binnen handbereik. Zouden de
inzet van de werkers van BFE, de wensen van de plaatselijke autoriteiten, de mogelijkheden
en bereidheid van W&D en de hoop van FFA op uitbreiding van dit mooie project op elkaar
aansluiten??

Na een vier uur durende slopende rit
naar Fital was de ontvangst in de
dorpsgemeenschap hartverwarmend,
de dorpelingen waren uitgelopen en er
werd door de kinderen voor ons
gezongen. Eén groot feest, dat duurde
en duurde.

We waren getuige van de goed voorbereide
voedsel- en kledingdistributie aan de
allerarmsten en woonden een informatie
bijeenkomst voor de bevolking bij.

Op de 2e dag van ons bezoek
aan FITAL hadden we een
uitgebreide bespreking met de
overheid. Alle plaatselijke
overheden hadden een
vertegenwoordiger
afgevaardigd. Over en weer
waren er vragen én
antwoorden.

Ook bezochten we een kleine
boerengemeenschap aan de rand van Fital.
Ook daar weer de rust om vragen te stellen
en mogelijkheden te bespreken. Dankbaar
verlieten we FITAL.
Terug naar Addis met vertrouwen dat de reis
goed was
Voor mij is dit de glans die over deze reis
ligt, als ik terug kijk én als ik vooruit kijk….

HELP!
Aan het begin van deze
nieuwsbrief memoreerden
we het al: wat is de wereld in
de laatste maanden
onvoorstelbaar veranderd!
Totaal in beslag genomen
door het afschuwelijke coronavirus dat maar
door en door woedt. Wat een zorgen, wat een
verdriet, wat een onzekerheid alom in de wereld.
Nogmaals: onvoorstelbaar.
Logisch dat we allemaal bezorgd zijn. Over onze
gezondheid en dat van onze dierbaren, over ons
werk, onze zaak, de toekomst, noem maar op.
Waar wij ons eigenlijk het meest bezorgd om
maken is de situatie in Ethiopië.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn in
Ethiopië de eerste twee mensen aan
corona overleden en er zijn ongeveer
50 vastgestelde besmettingen. Maar
we houden ons hart vast. De
gezondheidszorg in Ethiopië is veel
en veel slechter dan bij ons en
hoeveel IC bedden zullen er in het
hele land zijn? Geen idee, maar ik
weet zeker: een fractie van het aantal
bij ons. Bij dit alles komt dat de
conditie van veel Ethiopiërs ronduit
slecht is, dus logisch dat we ons hart
vast houden.
Van EHE krijgen we met grote
regelmaat vragen om hulp. De
moeders kunnen (mogen) nu niet
werken, de kinderen moeten thuisblijven en Alayu, de directeur van EHE en de bevlogen
leider van de projecten, doet alles wat hij kan om de alleenstaande moeders te helpen. Maar
zijn mogelijkheden zijn beperkt, ook al omdat alles enorm veel duurder is geworden de
laatste maanden. Wij van FFA hebben onze kwartaaldonatie vorige week overgemaakt en
een extra bijdrage gegeven. Meer kunnen wij niet doen, tenzij…….
Precies: tenzij de lezers van deze nieuwsbrief de nood aanvoelen en iets extra’s kunnen en
willen doen. Wat zou het geweldig zijn als we deze mensen, die in zo grote nood zijn,
kunnen helpen! Doet u mee? U mag, wat u kunt missen, overmaken op onze bankrekening
NL 24 INGB 000431 89 98. Als u erbij vermeldt : “Hulp EHE” dan komt het prima terecht.

Alvast hartelijk dank!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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