Karakteristieken op 28 december 2008
 People to People steunt 25 gezinnen in Lalibela
 In Addis Abeba studeren 5 studenten met hulp van de stichting.
 De stichting exploiteert drie People to People Information Centers (o.a. computers en boeken)
 P2P onderhoudt twee kippenprojecten
 People to People zorgt voor de werkgelegenheid van zes fulltime medewerksters en vier part timers.
 Maandelijkse vaste kosten € 876, De vaste sponsors zorgen elke maand voor 916 euro.
 De kosten schommelen rond de 1%.
___________________________
“Nooit geweten dat geld uitgeven zo vermoeiend kan zijn”
Niet eerder ben ik met zoveel euro’s in mijn moneybelt op Bole Airport in Addis Abeba aangekomen. Normaal
heb ik - en niet alleen wat dat uitgeven betreft - een grote steun aan mijn broer Bart maar die moest, kort voor
ons vertrek, zijn ticket annuleren omdat er een onderbezetting dreigde in het management van zijn scholen. Hoe
het mij allemaal vergaan is ga ik hieronder vertellen:
Algemeen
In Ethiopië is nog weinig te merken van de financiële crisis. Er wordt nog stevig gebouwd en nooit heb ik zoveel
toeristen in Lalibela gezien als dit jaar. Voor de infrastructuur gaat de economische groei merkbaar te snel. Het is
al weer jaren geleden dat het wel eens gebeurde dat de stroom uitviel of dat er geen water was. Nu moeten
kaarsen en zaklantaarns tenminste een keer in de week licht in de duisternis brengen en valt de waterdruk
regelmatig weg. De groei van het mobiele telefoonverkeer is zo onstuimig dat het netwerk er regelmatig de brui
aan geeft.
Kechin Mesk school
Het rondje langs de scholen begon dit keer bij de Kechin Mesk school. Direct nadat de laatste hindernis was
genomen die de toegang tot het terrein belemmert waren de kippen al te zien. Het hok stond er keurig bij en, zo
te zien, zagen de kippen er gezond uit. Het waren wel andere typetjes dan die we verleden jaar gekocht hadden
maar dat had te maken met het beperkte aantal eieren dat zij, als tegenprestatie voor de keurige verzorging,
legden. Het huidige team voldoet tot op heden goed aan de verwachtingen!
Wij zijn altijd het meest nieuwsgierig naar de staat van onze informatiecentra en dat is dan ook ons eerste doel
als wij op de compound van de school aankomen. Deze keer had de tam tam zijn werk nog niet kunnen doen - ik
was tenslotte 14 dagen eerder in Lalibela dan gepland- en verraste ik onze medewerkster met mijn onverwachte
bezoek. Het is dan echt mooi om te zien dat een aantal kinderen met geconcentreerde koppies achter de PC zit en
de leeszaal volop in bedrijf is. Voorlopig valt er nog heel wat te lezen want we konden vier dozen met boeken
uitpakken om de kasten weer wat voller te maken.
Medio dit jaar is de school aangesloten op het elektriciteitnetwerk. De generator, die we een paar jaar geleden
hadden geplaatst, gaat volgend jaar de elektriciteit leveren voor ons vierde informatiecentrum.
Teleurstelling
Wij zijn er ondertussen eigenlijk aan gewend geraakt dat onze informatiecentra er altijd netjes uitzien. Mijn
teleurstelling was daarom misschien wel extra groot toen ik het klasje betrad dat we verleden jaar hebben
aangepakt. De muren waren simpelweg smerig en de nieuwe schoolbanken zagen eruit alsof er een granaat was
ontploft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vervolgens ook ontplofte! Nog een ontboezeming; “Ik ben daarna niet echt
gezellig ” en in die stemming was ik niet van plan nog maar een halve minuut aan renovatiewerkzaamheden te
besteden! Een geschrokken Etanesh (onderwijzeres) bracht mij weer wat tot bedaren: Steeds wisselende klassen,
soms onvoldoende toezicht van stagiaires en een ondeugdelijke constructie van het meubilair waren de directe
aanleiding van dit slagveld. Oplosbare problemen, temeer omdat onze meubelmaker ruiterlijk erkende dat er een
bakfout in de constructie van de schoolbanken zat. Het meubilair wordt gratis gerepareerd en voor de klassen
moet een slot op de deur en een betaalde toezichthoudster verdere problemen voorkomen. Toch nog lekker
geslapen die nacht!
Blauw
Met een ploeg van twaalf man is er vervolgens keihard gewerkt om de klus te klaren: Een nieuwe verharde oprit;
een stenen pad naar de pomp; een volledig gerenoveerd klasje én (toch maar) een opnieuw geschilderd
klaslokaal konden na zes dagen opgeleverd worden.

Etanesh had terloops al een paar keer opgemerkt dat de buitenboel eigenlijk ook wel aan een kwastje toe was!
Omdat er van alle kleuren toch wat verf over was hebben we haar wens graag vervuld. Na wat gedelibereer
tussen schoolmensen en schilders viel de keus uiteindelijk op blauw. En blauw is het geworden. Erg blauw zelfs!
Getergie
Ons informatiecentrum op de Getergie school blijft toch ons paradepaardje! Onze Zuriyash, die overigens alweer
vier jaar bij ons in dienst is, brengt haar leerlingen nog steeds met veel enthousiasme de beginselen bij van
Windows en Word. Elke cursus van 20 uur wordt afgesloten met een toets en altijd zijn er blije gezichten als de
examencertificaten worden uitgedeeld. We hebben twee nieuwe computers geplaatst zodat we nog meer
kinderen kunnen laten kennismaken met Microsoft. Maar niet alleen kinderen!
PTA (Parents Teachers Association)
Net als in Nederland worden ouders gestimuleerd te participeren in het wel en wee van de school. Op de
Getergie school is een groepje van drie ouders en twee leerkrachten als zodanig actief. De schoolleiding heeft
ons verleden jaar gevraagd eens na te denken over de wijze waarop ouders bij de school betrokken kunnen
worden. Gespiegeld aan de ouderateliers op de scholen van broer Bart is vervolgens het plan ontstaan om de
ouders workshops aan te bieden waardoor zij naar de school “gelokt” worden. Wij dachten dat computerlessen
een hoge attractieve waarde zouden hebben en daar hebben we dus op ingezet! Daarnaast bieden we de ouders in
de avonduren toegang tot onze leeszaal. Op verzoek van de PTA zal het aanbod van workshops vraaggericht én
in samenspraak met de ouders verder worden ontwikkeld. Een mogelijk aanbod kan zijn lezingen over:
gezondheidszorg, opvoedkundige problemen enz.
We hadden het idee met ongeveer 20 mensen te starten maar, één dag nadat we onze plannen bekend maakten,
hadden we al een lijst met de namen van 27 ouders. Om niet direct aan ons succes ten onder te gaan hebben we
de rem er maar opgezet!
Leuk was die eerste kennismakingsavond! In hoofdzaak jonge moeders die voor het eerst sinds jaren weer op de
compound van een school kwamen. De voorzitter van de PTA hield een indrukwekkende inleiding en hoopte dat
de ouders hun verantwoordelijkheid zouden nemen voor de toekomst van de school en daarmee van hun
kinderen. Ik was blij verrast dat in het volgende vragenuurtje de ouders van alles vroegen over en ook regelmatig
benadrukten mee te willen werken aan ons kippenproject.
Kippenproject
Het opzetten van een informatiecentrum óf het volledig renoveren van een klasje. We doen dat inmiddels
routinematig! Tijd dus voor iets anders. Dat wel! Maar…kippen?
Verleden jaar hadden we al wat ervaring opgedaan met het opzetten van een kippenproject op de Kechin mesk
school maar op de veel grotere Getergie school moest de schaal dienovereenkomstig zijn. Eerst maar eens wat
over de opzet en het doel.
Hier in Nederland komen blinde, invalide óf kinderen met leerproblemen op speciale scholen terecht; dat is
anders in Lalibela. Hoewel er wel extra aandacht is voor kinderen met “special needs” is het zeker niet zo dat
daar aparte scholen voor zijn. Binnen de bestaande schoolstructuren worden deze kinderen zo goed mogelijk
begeleid maar je kunt je wel voorstellen hoe dat gaat als de gemiddelde klas 60 kinderen telt!
Gespiegeld aan soortgelijke programma’s in Amerika en Nederland hebben wij, samen met het onderwijsbureau
in Lalibela, het project opgezet als een bedrijf.
De leiding is in handen van een door P2P betaalde leerkracht met een agrarische achtergrond. Vooralsnog
participeren er 10 kinderen in het project. Een aantal van hen is doof, een paar invalide en er is er een die
geestelijk niet goed kan meekomen. Het is de bedoeling dat de kinderen een paar uur per dag bezig zijn met het
kippenbedrijf. Zij moeten niet alleen zorgen dat de hokken schoon zijn maar ook dat de kippen goed verzorgd
worden. Ook de verkoop van de eieren en slachtkippen zal door hen ter hand genomen moeten worden. Aan het
eind van het jaar moeten zij een jaarrekening opstellen en in onderling overleg besluiten hoe eventuele winsten
geïnvesteerd worden. Het is de bedoeling dat de kinderen vaardigheden opdoen die zij in hun verdere leven
kunnen aanwenden.
Het project beslaat ongeveer 230 m2 en eind november zijn de eerste van totaal 100 kippen uitgezet.
Mail: 10 december van Serto (directeur Getergie school)
The house of hens & cocks has already been built. It is functional. About 102 eggs have been laid down up to
now. Ten students are participating in the project the lady who had been appointed to be take care of hens
started her post. The people who live around the school visited the project.
Gezinnen
Door omstandigheden heb ik niet alle gezinnen bezocht. Maar bij die ik gezien heb gaat alles naar wens. We
hebben weer 4 nieuwe gezinnen in het project opgenomen.

Studenten
Abanesh is met haar tweede studiejaar begonnen en bij Abebe, Misgan en Merkuraw lopen de zenuwen al op
omdat zij in het begin van het volgende jaar afstuderen. We hebben al hun opleidingskosten weer betaald en
beloofd dat we hun maandelijkse toelage tot eind 2009 zullen betalen. Ze kunnen dan zonder al te veel materiele
zorgen op zoek naar een mooie baan! Het zal wel vreemd zijn als Abebe en Misgan uit ons programma zijn. We
zijn ruim 10 jaar geleden begonnen hun familie te helpen en toen zij wilden studeren zijn zij in ons
studentenprogramma terecht gekomen. Gelukkig zijn we er 100% zeker van dat het persoonlijke contact nooit
verloren zal gaan!
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De Jozefschool De Goorn houdt nog steeds kledingacties. (€ 162,-)
Wij krijgen van de stichting 40MM een bedrag van € 1.250,--)
Een particulier geeft ons een lap top voor één van onze studenten
De gemeente Koggenland schenkt ons € 300,Wij ontvangen van een particulier € 3.000,-- voor de opleiding van Abanesh tot onderwijsdeskundige
Ter nagedachtenis aan Simpha Savelsbergh schenken haar familie en vrienden 1.400 euro
Van de Delta Lloyd Groep Foundation ontvangen wij € 100,Cordaid heeft vertrouwen in ons project en schenkt ons € 12.000,-- .

