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Nieuwsbrief nr. 33
Dit is in het 16-jarig bestaan van FFA alweer de 33e nieuwsbrief.
Als je alle nieuwsbrieven op een rijtje zou leggen weet ik zeker dat deze brief wat “positieve
berichten” betreft, helemaal onder aan de rij komt. Hoe kan het ook anders na het moeilijke
jaar 2020 dat wij wereldwijd achter de rug hebben!
Stop. Want er zijn ook zeker mooie dingen te melden en we willen beslist niet blijven steken in
negativiteit! Daar schiet niemand iets mee op! Wèl met het dankbaar terugkijken op de
zegeningen die wij en onze projecten in Ethiopië in het afgelopen jaar óók hebben ervaren!
Leest u zelf maar.
Van de voorzitter
Na onze vorige nieuwsbrief
van zomer 2020 waren er
wereldwijd slechts twee zaken
die belangrijk leken: de
coronapandemie en de
Amerikaanse verkiezingen.
Maar in Ethiopië kwam daar
nog de gespannen politieke
situatie bij, die voor grote
groepen van de bevolking
zeer bedreigend is. Na het
aantreden van de nieuwe
jonge premier Abiy Ahmed in 2018 en de daarop volgende verruiming van vrijheden staken
sluimerende etnische spanningen de kop op en brak er in de afgelopen tijd geweld uit tussen
verschillende bevolkingsgroepen. Zeer recent was er een grootschalig ingrijpen van het leger
in het noorden van het land. Als FFA proberen we voortdurend contact te houden met onze
partners in Ethiopië en gelukkig weten we van hen dat het werk aan de projecten door kan
gaan, zij het in aangepaste vorm door de coronamaatregelen

Embracing
Hope
Ethiopia

Kinderen van EHE getooid in
prachtige gebreide kleertjes, die
we uit Nederland hadden
meegebracht. (foto 2019)

Afgelopen voorjaar hebben we een coronahulpactie gehouden voor Embracing Hope Ethiopia
en dat is een geweldig succes geworden. Dankzij de hulp van velen! En niet te vergeten Wilde
Ganzen, die de opbrengst van onze actie verdubbeld heeft.
Omdat de inkomsten van FFA behoorlijk zijn teruggelopen hebben we moeten besluiten om
EHE niet meer per kwartaal te steunen en dat vinden we heel erg. Maar het is niet anders.
Veel van de kinderen van EHE worden ook door privépersonen gesponsord en dat heeft ons
op een idee gebracht. Misschien vindt u het leuk om een kindje voor uw rekening te nemen.
Dit kost u maandelijks € 30,- en daarvoor krijgt het kindje alle zorg die het nodig heeft, goede
voeding, scholing of dagopvang, medische verzorging etc. U krijgt een foto van “uw” kind en
twee keer per jaar gegevens hoe het met hem/haar gaat.
Dit is een voorbeeld van een kindje dat hulp nodig heeft.

Het is Esmael.
Esmael is net 3 jaar geworden en
hij heeft 1 broertje. Zijn moeder is
Zeyineba. Met het werken als
schoonmaakster en het wassen van
kleren verdient moeder een klein loontje, letterlijk een hongerloontje, waar het gezin van moet
zien rond te komen. Een vader is niet in de picture. Het gezin leeft in een tijdelijke opvang,
want bij de dramatische aardverschuiving in Kore in 2017, waarbij bijna 200 mensen om het
leven kwamen, is hun huis vernietigd. Het enige wat het gezin nu heeft is een matras en wat
kookmateriaal. Het is duidelijk dat dit gezin hulp nodig heeft. Wie weet vinden we onder onze
nieuwsbriefontvangers wel een sponsor voor Esmael. Of een ander kindje dat EHE onder haar
hoede heeft.
Verdere info kunt u altijd bij ons opvragen.
Almaz
Als u onze nieuwsbrief al langer leest komt Almaz u
beslist bekend voor. Almaz is een jonge weduwe met
twee dochters, Elsa en Mihiret. Omdat Almaz in grote
armoede leefde na het overlijden van haar man,
hebben wij sponsors gezocht (en gevonden!) om haar
te helpen. Almaz tobde erg met haar gezondheid en
bleek na onderzoek HIV positief te zijn. Gelukkig kon zij
medicatie krijgen en die helpt heel goed. Zo goed, dat
het Almaz lukte om weer te werken en zij zette een
handeltje op, dat heel goed liep.
Toen wij Almaz en haar dochters tijdens ons
werkbezoek in januari jl. ontmoetten, zagen we een
heel andere vrouw dan een paar jaar eerder, toen zij er
zo slecht aan toe was en wij besloten hebben haar te
gaan helpen. Zij was ook duidelijk trots dat zij kon werken en zij keek uit naar het moment dat

zij geen hulp meer nodig had. Toen kwam de coronamisère en Almaz moest met haar handeltje stoppen. Wat
een geluk dat zij en haar meisjes nog steeds via FFA hulp
konden krijgen, omdat haar sponsors bereid waren hun
hulp aan haar voort te zetten! Wij vroegen tijdens ons
bezoek aan Almaz wat zij beslist heel hard nodig had. Zij
zei na lang aarzelen: een bed voor Elsa en Mihiret. Wat
bleek? De meisjes, ongeveer 12 en 10 jaar oud, sliepen
nog steeds bij hun moeder in bed omdat er maar 1 bed in
huis is. We zegden Almaz toe dat we zouden kijken wat
we als FFA konden doen en dank zij extra giften hebben
wij haar en haar meisjes kunnen helpen aan een prachtig
stapelbed. Met veel passen en meten was daar net
genoeg plek voor. En geloof maar dat het gezin Almaz
dankend blij is met de bedden!
Trots laat Almaz het nieuwe bedlinnen zien

REHOBOTH

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

Naar omstandigheden gaat het goed met de kids in het tienerhuis Rehoboth. Het is erg
vervelend dat de scholen nog steeds niet herstart zijn en de kids kijken reikhalzend uit naar
het moment dat zij weer naar school kunnen.
Deze foto is gemaakt tijdens het nieuwjaar dat afgelopen september gevierd werd. Het
Ethiopische nieuwjaar start namelijk op 11 september. Er werd door Abebu een lekker
feestmaal klaargemaakt waar de kids van genoten. Dat is wel te zien op de foto. En ja, in
Ethiopië mag je met je handen eten….. (We hebben helaas geen recente foto waar alle kids
opstaan.)
Een mooie foto van Aschalew, de oudste van de
Rehoboth-familie, in de werkplaats van de
universiteit van Dire Dawa, waar Aschalew
studeerde. Inmiddels heeft hij zijn studie
werktuigbouwkunde daar afgerond. Afgelopen
zomer was zijn “graduation” gepland, maar
helaas moest dat worden uitgesteld en wanneer
het grote feest nu doorgang kan vinden is nog
niet bekend. Maar geloof maar dat hij uitkijkt naar
het moment dat hij zich ingenieur mag noemen!

Ondanks de moeilijke situatie in Ethiopië is er
regelmatig contact en overleg tussen de
projectleider van Stichting Woord en Daad
(W&D) en de mensen van Bright Future
Ethiopia (BFE) over de hulpverlening aan de
inwoners van Fital. In onderstaande update
van W&D leest u hierover meer.

Noodhulp
Zoals eerder vermeld kon
de oorspronkelijke training
van boeren nog niet
doorgaan vanwege de
opgelegde beperkingen in
Ethiopië, maar is de focus
verlegd naar voedselhulp
en hygiëne producten.
Inmiddels zijn er meerdere
distributies geweest in
Fital en omliggende
dorpen. Het was voor BFE
in het begin een uitdaging
om alle goederen in te
kunnen kopen en naar
Fital te transporteren
vanwege de opgelegde
maatregelen. Transport
door het land was beperkt en prijzen van voedsel en andere goederen stegen. Na de
zomermaanden is het transportbeleid weer versoepeld,
waardoor het gemakkelijker werd om de distributies te
organiseren.
Vooruitblik
De afgelopen tijd zijn we ook aan de gang gegaan met de
planning voor volgend jaar. 2020 heeft ons wel geleerd dat
alles onzeker is, maar toch is het goed om voor 2021 een
doel te stellen en met BFE daar naar toe te werken. Als
Covid-19 het toelaat willen we de noodhulp afbouwen en
een begin gaan maken met het trainen van boeren.
Daarvoor is het wel nodig dat het personeel van BFE zelf
ook training kan volgen, en moet het ook mogelijk zijn om
als groep boeren bij elkaar te komen. Hopelijk gaat dat
lukken en kunnen we het oorspronkelijke plan gaan
uitvoeren. Daarnaast zal Sanka Sepe, de oprichter van
BFE en huidige bestuursvoorzitter, full time in dienst komen
van BFE. Met de kennis die Sanka in huis heeft biedt dat
BFE de kans om te groeien als organisatie en verder te
professionaliseren. Het is Sanka’s wens om de mensen in

Fital te ondersteunen in hun moeilijke leefomstandigheden, door zich straks voltijd in te
kunnen zetten bij BFE, dus we hopen dat dit verder vorm kan krijgen.
Life story:
Feleku is een van de ouderen die geholpen wordt
als onderdeel van het Covid-19 noodhulp project.
Ze is 75 jaar oud en woont in het kleine dorpje
Yaya Gulele, dat Fital Kebele heet. Feleku is
afhankelijk van de verkoop van de opbrengst van
haar land. Dat levert op dit moment te weinig op
om van te kunnen leven. Feleku zegt: “Ik heb
veel geleden omdat ik altijd met honger moest
gaan slapen. De regering heeft een aantal
maatregelen genomen om de verspreiding van
Covid-19 tegen te gaan, onder andere dat er
bijna geen vervoer mogelijk is. Hierdoor zou de
verspreiding van het virus vertraagd moeten
worden, maar het gevolg is wel dat wij hier te
weinig voedsel hebben om in leven te blijven”.
Ze voegt eraan toe dat het in het verleden, en
ook in het begin van de coronapandemie
normaal was om hooguit één maaltijd per dag te
hebben. “Maar nu, na de steun vanuit het BFE
noodhulp-project hebben we in ieder geval lunch
en avondeten, en soms krijgen we ontbijt”. Te
midden van de verspreiding van Corona is
Feleku onzeker over de toekomst: "Mijn grootste zorg is wat er zal gebeuren als de hulp vanuit
het project wordt verstoord door de crisis. Hoe kunnen we zonder voedsel in leven blijven,
vooral nu met de opgelegde beperkingen. Tot slot wil ik Bright Future Ethiopia bedanken voor
de grote steun die ze heeft gegeven”.
In het kader van de samenwerking tussen Food for All en Woord en Daad (W&D) zoeken we
samen met W&D naar mogelijkheden om onze vriendenkring van donateurs te vergroten.
Naast het geven van een vaste bijdrage is het nu ook eenvoudig mogelijk om via ‘Tikkie’ een
spontane eenmalige bijdrage over te maken, speciaal voor het project
in Fital.
Dit werkt door het aanklikken van de link https://bit.ly/3jBA2Q9
waarna er een menu verschijnt waarin alle gegevens voor het
overmaken van een bijdrage zijn aangegeven.
Of als u een QR-app op uw mobiele telefoon heeft, kunt u via deze
app de QR-code scannen waarna via het aanklikken van de website
ook het eerdergenoemde menu verschijnt.
Tenaye
Het wordt wel een beetje eentonig, maar ik moet u helaas weer vertellen dat
ook het afstuderen van Tenaye nog steeds vertraging oploopt, met dit
verschil dat zij inmiddels alle studie-onderdelen met goed gevolg heeft
afgerond en nu bezig is met het tweede deel van een research, wat na
afronding nog beoordeeld moet worden. Daarna zal zij goedkeuring krijgen
om haar “graduation” in ontvangst te nemen. Volgens haar coach Nebiyou is
er geen zinnig woord over te zeggen wanneer dit zal zijn.
We hebben wel aangegeven dat onze sponsoring einde
van dit jaar stopt, dus we hopen dat de afronding niet te lang op zich zal laten
wachten en dat zij daarna een geschikte baan kan vinden. Tot dat moment,
nog even geduld..

” Deel je brood met wie honger lijdt.”
Jesaja 58:7
Acties
Als we bij “acties” denken aan presentaties, verkopingen op markten, huisconcerten, Ethiosale of wat dan ook, dan zijn we gauw klaar met vertellen. Daar is niets van gekomen in het
afgelopen jaar. U begrijpt de reden. Maar er waren wel wat FFA betreft “passieve acties”. Ik
bedoel: we hoefden nauwelijks iets te doen en we kregen toch inkomsten.
Bijvoorbeeld van de Oud Papier Actie van
Kerkcentrum Holy in Vlaardingen, die de
opbrengst van het oud papier het hele jaar
bestemde voor
FFA. Geweldig!
Een totaal
opbrengst van
maar liefst
€ 1.210,07.
En bij Albert Heijn in De Loper te Vlaardingen heeft in
2020 bij de statiegeldbonnenbus 2x een maand de poster
van FFA geprijkt om de klanten te verleiden hun bonnetje
aan FFA te doneren. Met succes! Het heeft FFA
€ 1.012,50 opgeleverd. Bravo, klanten van AH! Inmiddels
hebben we de toezegging dat ook in het komende jaar
de opbrengst 2 maanden voor FFA is. Geweldig!
Ook kregen wij van enkele kerkelijke gemeentes de
opbrengst van een collecte overgemaakt. Prachtig!
Er is nog wat leuks te melden. Sinds een paar
maanden is de Hoogstraat in Vlaardingen
verfraaid met een schitterende etalage van…
FFA! Op Hoogstraat nr. 59 moet u zijn om de
pracht etalage te bewonderen. Nee, het is geen
winkel, alleen een etalage en wie belangstelling
heeft om iets moois uit de etalage te kopen,
kan de contactgegevens op de winkelruit
vinden.
Wat zou het leuk zijn als er in de toekomst wieweet-waar een ECHT FFA-winkeltje komt. Er
wordt over nagedacht, dus wie weet……..
Tenslotte nòg een Vlaardings bericht:
in het kader van “licht brengen in donkere dagen” wordt het oude V&D-pand van 10 december
tot 10 januari 2021 ingericht als pand van “Veerkracht en durf”. Ook FFA zal daar
vertegenwoordigd zijn. Als u wilt weten wat dit inhoudt, houdt u dan de plaatselijke nieuwsvoorziening in de gaten voor de openingstijden en info wat er zoal te zien is. Het zal zeker de
moeite waard zijn om er eens een kijkje te nemen.

Bedelen
Dit is, na alle minder leuke dingen die u in de nieuwsbrief hebt gelezen,
misschien wel het vervelendste stukje in deze brief. U voelt de bui vast
al hangen en dat is niet zo vreemd want het tekeningetje hiernaast zegt
al genoeg.
Jawel: we gaan weer op de bedeltoer en begrijp me goed: dat doen we
echt niet omdat we dat zo leuk vinden of omdat we zulke geldwolven
zijn. Verre van dat. Maar wèl omdat de nood ginds ons aan het hart
gaat. En niet zo’n beetje ook. Die nood is er al vele jaren, maar nu met
de coronacrisis de schamele inkomsten van vele mensen is wegvallen door de lockdown is het
voor de allerarmsten extra moeilijk om te overleven.
Dus daarom durven we het erop te wagen u aan te spreken.
Laat ik u wel meteen vertellen dat we van FFA ontzettend blij zijn met
de regelmatige donaties of eenmalige giften die we nog steeds van
velen krijgen. Echt heel fijn, want anders zouden wij “onze” mensen
in Ethiopië immers niet kunnen helpen.
Maar toch wagen we het erop om ook u, die misschien nog nooit
aan ons heeft gedacht als u bekeek wie u met een gift blij zou
kunnen maken, aan te spreken. Of u, die ooit wellicht vond dat u
FFA moest steunen en dat ook deed, maar wat er al een poosje bij
ingeschoten is.
En ja, ik weet het, er wordt aan alle kanten aan u getrokken, want alle goede doelen
organisaties hebben het op dit moment moeilijk en iedereen heeft geld nodig en er is zoveel
nood overal in de wereld en je kunt niet alles steunen, enz. enz. Helemaal mee eens.
En nee, je kunt niet ALLES steunen. Dat vraagt ook niemand van u. Wij ook niet. Wij vragen
alleen maar…….. U begrijpt het al.
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Hartelijk dank aan allen die FFA ook
in het afgelopen jaar financieel gesteund hebben,
zodat het werk voor de allerarmsten in Ethiopië door
kon gaan.

Als u onze nieuwsbrief liever niet meer wilt ontvangen, wilt u ons dat dan per email laten weten?

