Nieuwsbrief nr. 32 – zomer 2020
Prachtig resultaat!
U zult zich waarschijnlijk
onze extra nieuwsbrief
herinneren, die wij u in april
stuurden. Een nieuwsbrief
met een noodkreet om hulp,
uiteraard door de vreselijke corona-crisis.
Alayu, de directeur van EHE en de bevlogen leider
van de projecten, was ten einde raad omdat hij
nauwelijks in staat was om de alleenstaande
moeders van het EHE project te helpen, nu zij in
grote problemen zaten door de lock down en dus
gebrek aan inkomsten.
We hebben de noodkreet aan u bekend gemaakt
en we kunnen u melden dat we bepaald niet
teleurgesteld zijn in de reacties. Echt geweldig
zoals er is meegeholpen om de mensen ginds
tegemoet te komen. We vroegen een indicatie aan
Alayu hoeveel er ongeveer nodig zou zijn om de ergste nood te lenigen. Hij kwam op een
berekening van pakweg € 20.000,--.
Nadat wij onze nieuwsbrief verstuurd hadden, kregen we binnen een week of drie al bijna
€ 8.000,- binnen. Prachtig, maar lang niet genoeg.
Toen gebeurde er iets moois.
We kwamen in contact met stichting Wilde Ganzen, die een speciaal corona-fonds bleek te
hebben. Dat hield in dat als je als stichting een corona-hulp-actie op touw zette, je in
aanmerking kon komen voor verdubbeling van je budget. Je moest dan uiteraard wel aan
bepaalde eisen voldoen en het bleek wat wij er inderdaad voor in aanmerking konden komen!
EHE werkte ook aan alle kanten mee en het resultaat was dat begin juni het schitterende
bedrag van ruim € 20.000,-- naar Ethiopië kon worden overgemaakt.
Of EHE er blij en dankbaar voor was? Meer dan dat!
We zijn dus niet alleen alle gevers heel dankbaar, maar ook Wilde Ganzen die dit prachtige
resultaat mogelijk heeft gemaakt!

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

Op gepaste afstand wachten tot je aan de beurt bent.

Wat zijn de moeders dankbaar voor de hulp!
Fital

Zoals we in onze vorige – extra nieuwsbrief van april 2020 schreven
is het project in Fital voor steun aan
ouderen en kwetsbare kinderen
overgenomen door Stichting Woord
en Daad (W&D), die het ook zullen
gaan uitbreiden. De financiële
bijdrage van Food For All is dan
onderdeel van een groter budget.

Omdat er ook in Fital besmettingen
door het coronavirus zijn gekomen,
hebben W&D en BFE overlegd over
de mogelijkheden die er zijn om
hiervoor extra hulp toe te voegen aan het project zoals dat nu opgezet wordt.

Het uitgangspunt voor het Fital project is om op de langere termijn toe te werken naar een
duurzaam project met een focus op boeren; die doordat ze beter getraind zijn een hogere
opbrengst hebben. Daardoor verdienen ze meer blijft er zodoende ook meer over voor hun
families.
Een training van de boeren is
alleen op dit moment niet te
regelen omdat het in groepen
bij elkaar komen niet
toegestaan is. Gezien de ca.
50 Covid gevallen die er
momenteel in het gebied
voorkomen is op korte termijn
een focus op het verbeteren
van persoonlijke hygiëne ter
voorkoming van verdere
verspreiding van Covid
belangrijker dan het trainen
van boeren wat pas op
langere termijn inkomsten
geeft.
Om toch het eerste doel van een duurzaam project niet volledig uit het oog te verliezen, zal
worden gefocust op de 84 geselecteerde gezinnen met ouderen en weeskinderen, en aan
deze gezinnen, naast voedsel en hygiëne producten (verschillende soorten zeep en
ontsmettingsmiddel en watercontainers tot 80 liter), ook verbeterde zaden uit te delen aan de
families die over grond beschikken. Om toch op deze manier het project al te richten op de
boeren, maar ook om nu in te zetten op het verbouwen van voedsel. Vooral omdat er vanuit
Ethiopië ook signalen komen dat door alle restricties rondom corona, maar ook o.a. de
sprinkhanenplaag, voedseltekort weleens het volgende probleem in delen van Ethiopië kan
zijn. Om dat tegen te gaan in Fital, spelen daarin juist de boeren een grote rol.
Het verstrekken van het voedsel en de hygiëne producten is inmiddels op gang gekomen.
Transport van goederen is vertraagd, maar gaat nog wel gewoon door in het land.

Dit meisje in Fital ontmoetten we tijdens ons
laatste bezoek. Misschien maakt deze foto net
zoveel indruk op u als op mij. Eigenlijk een
intens trieste foto, want een kindje (ze was
een jaar of 7) hoort niet zo bezorgd te
kijken…..

Nog een kindje uit Fital, veilig in de draagdoek
bij haar moeder.

REHOBOTH

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

Ook wat betreft het tienerhuis
Rehoboth in Addis Ababa zijn er
zorgen. Doordat alle scholen
gesloten zijn, loopt de studie van
alle kids vertraging op. Dat
betekent bijvoorbeeld ook dat het
afstuderen van Aschalew, dat
deze zomer gepland was, niet
doorgaat. Ook de anderen lopen
een flinke achterstand in hun
studie op. Helaas is men in
Ethiopië niet zo bevoorrecht als
de studenten hier, die per internet
les kunnen krijgen.
Het is wel mooi om te horen dat de kids niet stilzitten, maar elkaar toch zoveel mogelijk helpen
met het studeren thuis. Ook helpen zij allemaal mee in het huishouden, doen klusjes die nodig
zijn en zij doen de boodschappen. Financieel is het een hele toer om het huishouden
draaiende te houden want alles is schrikbarend veel duurder geworden in Ethiopië. Wie weet,
als wij wat extra giften krijgen, kunnen we hen als FFA een beetje helpen. Mocht u zich
geroepen voelen om iets te doneren speciaal voor Rehoboth, zou dat heel mooi zijn. Wilt u het
er dan op uw overschrijving bij vermelden “Rehoboth”?
Almaz
Ook voor Almaz en haar
dochters is deze tijd erg
moeilijk. In de vorige
nieuwsbrief vertelden we dat
het goed met Almaz’
gezondheid ging en dat zij
weer in staat is om wat te
werken. Zij had een mooi
straathandeltje opgezet en
verkocht tomaten en groente.
Wat was zij trots dat zij wat kon
verdienen en binnen afzienbare
tijd niet meer afhankelijk zou
zijn van onze hulp. Helaas is
dat anders gelopen, want door
de lock down werd
straatverkoop verboden en is
haar handeltje ter ziele. We
hopen dat degenen die Almaz
de afgelopen tijd gesteund
hebben bereid zijn om die
steun nog een poosje voort te
zetten. Bij voorbaat dank!
Natuurlijk ook namens Almaz
en haar dochters.

Tenaye
Zoals we eerder vertelden hoopte Tenaye eind van dit
jaar haar studie af te kunnen ronden. Ook haar studie
heeft vertraging opgelopen door de coronamaatregelen.
Wanneer zij precies kan afstuderen en zich “Master”
kan noemen is nog niet bekend. We hopen dat wij haar
tot het einde van haar studie kunnen blijven sponsoren.

nog even geduld…..

Activiteiten
In de nieuwsbrief vertellen we u altijd graag wat we in de afgelopen maanden aan activiteiten
hebben gehad. Deze keer ben ik gauw uitverteld, want u begrijpt dat activiteiten zoals
presentaties, verkopingen etc. er in de afgelopen maanden niet zijn geweest. Behalve dat dit
erg jammer is, want wij geven graag bekendheid aan onze FFA-projecten, zijn de inkomsten
vanuit deze activiteiten uiteraard nihil. Gelukkig zijn veel van onze donateurs ons erg trouw en
we hebben aan de gehouden corona-actie voor EHE wel gemerkt dat wij altijd op hen kunnen
rekenen. Maar toch……. De “normale” uitgaven gaan door en, zoals ik al vertelde, alles in
Ethiopië is schrikbarend veel duurder geworden, zodat de kosten veel en veel hoger zijn dan
voorheen. We ontvangen dan ook met regelmaat noodkreten.
Dus tja…..als u nu zegt: ik kan nog wel wat extra missen, dan houden we ons natuurlijk zeer
aanbevolen! Alvast hartelijk dank!
Soms, als het over onze nieuwsbrief gaat, krijg je de
opmerking: “Oh, weer een bedelbrief!”
Ik vind dat altijd een vervelende opmerking, want onze
nieuwsbrief is echt géén bedelbrief.
Hoewel we het deze keer helaas toch wel eens moeten
zijn met deze titel, want de vragen om donaties of giften
zijn in deze nieuwsbrief niet van de lucht.
Sorry daarvoor. Maar laten we ons realiseren dat wij het
hier, ondanks de moeilijke corona-tijd nog altijd heel veel
beter hebben dan de mensen in Ethiopië! En als wij in
staat zijn om iets te doen aan de nood ginds, kun je daar
alleen maar dankbaar voor zijn. Velen zullen de ervaring
kunnen beamen dat je er rijker van wordt als je met
anderen wilt/kunt delen.
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