
Karakteristieken op 31 december 2014 

 

 People to People steunt 21 gezinnen in Lalibela. 

 In diverse steden studeren 4 studenten met hulp van de stichting. 

 De stichting exploiteert vijf People to People Information Centers (o.a. computers en boeken) 

 De openbare bibliotheek van Lalibela wordt gesteund door P2P.    

 People to People zorgt voor werkgelegenheid van acht fulltime medewerksters en drie parttimers. 

 Maandelijkse vaste kosten €  668,-  

 De vaste sponsors zorgen elke maand voor € 865,- 

 De kosten in Nederland schommelen rond de 1%.  

___________________________ 
 

Op weg naar Lalibela ben ik weer even bij onze studenten langs geweest om hun studieresultaten te bespreken 

en te horen hoe het met ze gaat. Lalibela blijft natuurlijk mijn vaste woon- en verblijfplaats in Ethiopië en hoe 

het daar allemaal reilt en zeilt zal ik in deze nieuwsbrief uit de doeken doen:  

 

Algemeen  

Ik schreef verleden jaar al dat er in Addis Abeba gewerkt wordt aan de verbetering van de infrastructuur. Wegen 

worden breder, er komen rotondes en viaducten maar de klapper is toch wel de aanleg van een tramlijn die dwars 

door de stad gaat lopen. Addis is nog steeds een gigantische bouwput maar de contouren van de nieuwe 

verkeersstructuur worden goed zichtbaar. De orkaan van de vooruitgang laat helaas ook wat troosteloze 

slachtoffers achter zich. Tal van kleine maar ook enige grote bedrijven zijn ter zielen gegaan vanwege het gebrek 
aan klandizie. Daarbij hoort helaas ook mijn favoriete restaurantje; maar dat terzijde. Met een of twee jaar moet 

alles weer min of meer normaal zijn en dan zal de economie op die geteisterde plekken ook wel weer aantrekken.   

 

Lalibela 

Hoewel er, natuurlijk voor zover bekend, geen Ebola in Ethiopië is geregistreerd zijn toeristen wat huiverig om 

in Ethiopië op vakantie te gaan. Hoteleigenaren waren dan ook wat somber door een aantal onverwachte 

annuleringen. Op de internationale luchthaven krijgt elke binnenkomende reiziger een soort laserpistool op zich 

gericht om te meten of je al dan niet koorts hebt. Hoewel zo fit als een hoentje was ik toch opgelucht dat die 

computer juf  uit haar luidsprekermondje de verlossende woorden  “you may proceed” liet horen. Een paar 

graden verhoging en je gaat door een afvoerputje richting drie weken quarantaine. 

Gelukkig voor iedereen die in de toeristenbranche werkt werd het vanaf de twee helft van november weer lekker 

druk.  
 

Kippenproject 

Er lopen nog wel wat kippen in de hokken rond maar eerlijk gezegd vond ik het maar een verwaarloosd 

rommeltje. Tot het eind van het vorige schooljaar waren er een paar zeer betrokken onderwijzers die met de 

kinderen naast de kippen ook voor schooltuinen en fruitboompjes zorgden. Hun opvolgers hebben het 

klaarblijkelijk minder op de natuur voorzien. Ook na een stimulerend gesprek was er na 7 weken nog geen 

verbetering zichtbaar.  

Wij steunden het project nog met 20 euro per maand maar daar heb ik nu een punt achter gezet. Gelukkig zijn er 

de afgelopen jaren heel wat kinderen geweest die heel veel plezier van ons kippenprogramma hebben gehad.  

 

Onze informatiecentra 
Er was weer voldoende geld in kas om bij alle vijf de scholen weer een nieuwe computer met toebehoren te 

bezorgen. Op het lokaaltje na, waar een verbouwing plaatsvindt, zag alles er prima uit. Ik bezoek de scholen 

meestal onaangekondigd en ben altijd blij verrast als de computers goed gebruikt worden. Bij een opstelling van 

6 computers trof ik op enig moment 15 leerlingen die in groepjes wegwijs gemaakt werden met dit voor hen 

nieuwe medium.  

Verleden jaar hebben wij voor de laatste keer boeken bezorgd en deze computers waren onze laatste bijdrage aan 

de computerlokalen. Dat verloopt allemaal volgens het plan dat wij met het onderwijsbureau en de scholen 

hebben gemaakt. Onze betrokkenheid wordt geleidelijk afgebouwd en beperkt tot een bijdrage in de 

salariskosten en eventueel onderhoud aan het materiaal.  

 

Nieuwe eenmalige projecten 

Natuurlijk moeten we wel wat om handen blijven houden al is het alleen maar om een  goede bestemming voor 
alle donaties te vinden. De focus heeft tot nu altijd geleden op de ontwikkeling van onze informatiecentra. Nu, na 

elf jaar, zijn de andere scholen aan de beurt. Door de onstuimige groei van Lalibela maar vooral door het besef 

van zowel overheid als ouders dat kinderen naar school moeten zijn er her en der schooltjes opgericht. Vooral de 



locatie  “der” baart soms zorgen. Die scholen zijn redelijk moeizaam te bereiken. We hebben eens het uiterste uit 

het motortje van een Tuktuk moeten halen om via een bergweg in de buurt van onze bestemming te komen. De 

Ashetenschool was erg blij met de 256 boeken  waarmee hun eigen verzameling in keer vertienvoudigd werd.  

Ook de Toalaschool hebben we op deze manier kunnen verrassen.      

 

Openbare bibliotheek 

We hebben ons altijd gericht op basisscholen maar de laatste jaren krijgen de scholieren van het voortgezet 

onderwijs onze aandacht door onze hulp aan de bibliotheek. We hebben in Addis Abeba twee dagen lang moeten  

shoppen om de gewenste boeken (278)  bij elkaar te sprokkelen. Verleden jaar hebben we twee tafels met 

leesboxen aangeschaft en die voldoen zo goed dat we er nog vier bij hebben laten maken. 

De bibliotheek wordt, vreemd genoeg, aangestuurd door het Cultural and Tourisme Office van Lalibela maar de 
directie daarvan is net zo betrokken als die van het Educational Office met de scholen. Deze gemeentelijke 

instanties zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de studiemogelijkheden van ruim 14.000 kinderen. 

Een lidmaatschap van de bieb kost maar 20 cent en dan krijg je het recht om boeken mee naar huis te nemen. 

Doe je dat langer dan 10 dagen dan zijn de extra kosten maar liefst 2 cent per dag. De bibliotheek is 6 dagen per 

week open en het kost geen cent om je daar met informatie te laven. Dagelijks zijn er ongeveer 80 mensen die 

dat met genoegen doen.   

 

Studenten 

We helpen nu 4 studenten waarvan er een in juni 2015 zijn master hoopt te halen. Een meisje is met haar 

opleiding aan een college begonnen. Dure gasten voor ons maar we proberen iedereen een kans te geven.  

 
Gezinnen 

Vier leerlingen hebben hun beroepsopleiding afgerond en twee daarvan hebben inmiddels een leuke baan 

gevonden. Met de rest gaat het ook prima op een jongen na die voor de derde keer in de afgelopen vijf jaar een 

klas moest doubleren omdat hij simpelweg niet genoeg naar school gaat. Ook van hem hebben we afscheid 

genomen. Ook dit jaar hebben we  de maandelijkse toelage weer met 50 Birr verhoogd.   

 

Ondertussen in Nederland 

 

 Wij krijgen van de stichting 40MM een bedrag van € 550,-   

 Van particulieren ontvangen we Engelstalige boeken voor de bibliotheek en de scholen 

 Van een familie ontvingen wij € 250,- en van een andere € 400,- 

 Een bedrijf gaf ons € 300,- 
 


