Karakteristieken op 31 december 2011
 People to People steunt 41 gezinnen in Lalibela
 In diverse grote steden studeren 5 studenten met hulp van de stichting.
 De stichting exploiteert vijf People to People Information Centers (o.a. computers en boeken)
 P2P heeft een kippenproject op de Getergie school voor kinderen met “special needs”
 De openbare bibliotheek van Lalibela krijgt opnieuw boeken van P2P.
 People to People zorgt voor werkgelegenheid van zeven fulltime medewerksters en drie parttimers.
 Maandelijkse vaste kosten € 893,25
 De vaste sponsors zorgen elke maand voor € 893,50
 De kosten in Nederland schommelen rond de 1%.
___________________________
Net als vorig jaar ben ik op pad gegaan met vier mensen die weleens wilden controleren of mijn verhalen over
Ethiopië een beetje overeenkomen met de werkelijkheid. Na een mooie rondreis met, natuurlijk, als hoogtepunt
de kennismaking met onze projecten in Lalibela vertrokken de vakantiegangers weer naar Nederland en kon ik
aan de slag. Waar ik mij zoal mee bezig heb gehouden ga ik hieronder vertellen:
Algemeen
“Honger, uitgemergelde kinderen en rottende geiten. Wat bezielt je om naar Ethiopië te gaan” was de standaard
reactie op de vakantieplannen van mijn vrienden. Afgaand op de informatie uit de nieuwsmedia moet het er
verschrikkelijk zijn. In het zuidoosten is dat ook zeker het geval; het is er al jaren gortdroog en ongelooflijk
warm. Daarnaast wordt die streek geteisterd door terroristen en moet het hoofd worden geboden aan de instroom
van duizenden vluchtelingen uit Somalië. Het was gelukkig niet nodig het gebied diep in te trekken maar zelfs
aan de rand ervan kun je je goed voorstellen hoe erg het daar moet zijn. Op het moment dat je uit de woestijn
rijdt zit je eigenlijk al weer snel in de bergen en in dat gebied, zo’n beetje de as van het land, heeft het de laatste
jaren meer dan gemiddeld geregend. De gewassen staan er prima bij en naar verwachting zal de oogst boven
gemiddeld zijn. Veel van de ellende wordt dan ook veroorzaakt door logistieke problemen in dit gigantisch grote
land. (ruim 30 keer Nederland)
Door verbetering van het wegennet, de vorming van nog meer graandepots en een ontmoedigingsbeleid om zich
in het door de droogte getroffen gebied te vestigen hoopt de overheid catastrofes als deze in de toekomst te
voorkomen. Het helpt ook wel dat het er de laatste tijd goed geregend heeft.
Workshops
Een van onze kerntaken in Ethiopië is het overdragen van kennis en dat hebben we tot op heden al op diverse
manieren gedaan. Nieuw is; dat ook mijn reisgenoten er aan moeten geloven. Het zou jammer zijn als de ruime
ervaring van Thea en Marijke in het primaire onderwijs niet zou worden gebruikt in Lalibela. En dat geldt al
helemaal voor de bancaire kwaliteiten van Bert en de in het IT recht gespecialiseerde jurist Leon.
Na een korte training van de onderwijzeressen werd de deur opengezet en stroomden ruim 50 enthousiaste
kinderen het klaslokaal binnen. Voor de argeloos binnenlopende bezoeker leek het een puinbak maar….het bleek
wel een georganiseerde puinbak te zijn. Her en der stonden teiltjes met een zeepsopoplossing en er lagen overal
kluwens al dan niet gekleurde wol. Maar de meeste aandacht trokken die enthousiaste kindertjes die heerlijk aan
het kliederen waren en uiteindelijk prachtige armbandjes in de lucht konden steken.
Meer ingetogen ging het toe bij de workshop: “Banking in the Netherlands”. Bert en mijn neef Leon moesten
dan ook een ander soort publiek bedienen en wel de leerlingen van het voorbereidend universitaire onderwijs.
De directeur van de plaatselijke Commercial Bank of Ethiopia gaf een introductie van het bancaire systeem in
Ethiopië, waarop Bert kon inhaken in zijn presentatie over de ontwikkeling van het betalingsverkeer in
Nederland. De positie van de ECB en de consequenties hiervan op het monetaire verkeer in Nederland bleef ook
niet onbesproken. Leon had het over de beveiliging bij elektronisch bankieren en ging onderwerpen als het
Symmetrical Cryptosystem en de certificering van service providers niet uit de weg.
De afsluitende rondvraag kwam wat moeizaam op gang maar nadat de eerste vragen waren gesteld konden we
maar met moeite een eind aan de presentatie maken.
Kippenproject
Ons kippenproject is natuurlijk veel te klein om ook maar een geringe bijdrage aan het voedselprobleem te
leveren maar het is wel mooi om te zien dat er nu op diverse plekken in Lalibela kippenprojecten zijn opgezet.
Soms rond het huis maar nu voor het eerst ook al op een bedrijfsmatige manier. Precies wat wij beoogd hebben
toen wij enige jaren geleden deze activiteit uitlegden aan de oudercommissie van de Getergie school.
Die kippen van ons doen het trouwens prima. Alles wat er nu rondloopt oogt gezond en is allemaal eigen kweek.

Onze informatiecentrums
Onze centrums zijn zo ondertussen de meest bezochte lokalen van de basisscholen. De computerlessen leveren
natuurlijk een grote bijdrage aan hun populariteit maar de belangstelling voor de leeszalen overschrijdt alles. Je
kunt het centrum niet binnenkomen of er zitten tenminste 30 kinderen gebogen over hun les- of leesboeken. Het
is opvallend dat veel, niet allemaal natuurlijk, kleine kinderen zich zo geconcentreerd verdiepen in hun leesstof.
Zo goed als alle kinderen die de basisschool verlaten (grade 8) hebben een computertraining met een certificaat
kunnen afronden en zetten de stap naar het vervolgonderwijs met tenminste enige computerervaring.
Sinds dit jaar heeft de overheid de highschool (vanaf grade 9) uitgerust met een computerlokaal zodat de
kinderen ook in het vervolgtraject van hun opleiding hun vaardigheden in het gebruik van de computer kunnen
optimaliseren.
Naast toners en een enkele printer voor het computercentrum hebben we weer honderden les- en leesboeken in
de kasten van de leeszalen kunnen zetten.
Openbare bibliotheek
Sinds drie jaar kan de openbare bibliotheek in Lalibela ook op onze steun rekenen. De doelgroep van deze
bibliotheek zijn de leerlingen uit het middelbare onderwijs. Ook hier is een schreeuwende behoefte aan
(studie)boeken. Er is nog nauwelijks internet in Lalibela en steeds meer kinderen zijn zich ervan bewust dat de
basis voor een goede toekomst gelegd wordt door een adequate educatie. Wij hebben daar ook dit jaar een
steentje aan kunnen bijdragen met een mooie uitbreiding van het aantal boeken.
Hoewel er over het algemeen een sacrale rust heerst in de bibliotheek zwelt elk geluidje aan tot een storende
galm. Het hele gebouw is van steen en glas en ook de houten tafels absorberen niet veel geluid. Om voor enige
demping te zorgen hebben wij voor alle tafels mooie kleden aangeschaft.
Nummer 5
Verleden jaar is er door het Educational Office van Lalibela een stevig beroep op ons gedaan om ook de Medage
school van een informatiecentrum te voorzien. Grappig genoeg is dit verzoek, althans volgens de bestuurder,
ingegeven door kinderen die geklaagd hadden dat er op de andere scholen wél computers zijn en niet op die van
hun. Gelukkig hadden we voldoende geld in kas om aan die ongelijkheid een eind te maken:
Om Medage te bereiken moet er ruim een uur langs akelige bergpassen worden gereden over een weg die
eigenlijk allang.. weg is. Onze krakkemikkige terreinauto kon sommige bochten slechts na twee of drie keer
“steken” goed overwinnen. Medage is een gat waar een paar duizend mensen wonen. Op de gelijknamige school
zitten 861 kinderen die zo nu en dan allemaal eens even de voortgang van ons project kwamen bekijken. Er is
gelukkig wel elektriciteit op het schoolcomplex maar helaas voor ons ging die niet verder dan het kantoortje van
de administrateur. We hebben een paar honderd meter kabel gebruikt om onze lokaaltjes te bereiken en eenmaal
daar aangekomen is er een degelijk netwerk aangelegd waarvan de eindjes uiteindelijk gevormd worden door TL
lampen en stopcontacten.
Het was groot feest op de school toen na twee weken hard ploeteren ons vijfde informatiecentrum aan de school
werd overgedragen. Minstens evenveel plezier gaan de kinderen beleven aan het eveneens opgeknapte lokaaltje
dat nu is ingericht als TV zaal.
Wij werken steeds nauwer samen met de gemeente Lalibela en dat heeft er dit jaar toe geleid dat zij ons hun
terreinwagen ter beschikking stelden. Het was ook opvallend dat er op Medage heel wat vrijwilligers waren die
ons dag na dag belangeloos kwamen helpen.
Studenten
Soms gebeurt het dat Nederlandse reizigers studenten beloven hen bij hun opleiding te helpen. Om toch een
zekere controle op de voortgang van de studie te hebben doen zij dan een beroep op instanties die in Ethiopië
actief zijn. Zo worden ook wij regelmatig benaderd en dit jaar zelfs meerdere malen. Omdat we inmiddels
studenten in diverse universiteitssteden begeleiden konden we onze hulp aan enige nieuwe studenten toezeggen.
In overleg met de persoonlijke sponsor wordt de toelage bepaald, die kan dus per student verschillen, maar de
criteria van P2P zijn voor alle studenten hetzelfde.
Gezinnen
Op twee na heb ik alle leerlingen weer gesproken en alles gaat eigenlijk naar wens. Omdat er een nogal forse
inflatie is hebben we even overwogen om de maandelijkse toelage iets te verhogen. Na overleg met de
schooldirecteuren hebben we daar uiteindelijk vanaf gezien omdat zij het een beter idee vonden nog wat meer
kinderen in het project op te nemen. Dat hebben we dus gedaan.

Foto’s
Ook dit jaar kunnen jullie een beeldverslag van onze reis bekijken op deze site (kijk bij fotogalerij)
Ondertussen in Nederland







Wij krijgen van de stichting 40MM een bedrag van € 620,Van particulieren ontvangen we acht mobieltjes voor onze studenten
De gemeente Koggenland schenkt ons € 1500,Van een familie ontvangen wij € 500,Van enige andere sponsors ontvangen wij bedragen rond de 250 Euro
Wij ontvangen van particulieren een stapel mooie Engelstalige boeken voor de bibliotheek

