Karakteristieken op 31 december 2016
 People to People steunt 8 gezinnen in Lalibela.
 6 leerlingen worden geholpen met hun beroepsopleiding op een soort VMBO school.
 In diverse steden studeren 3 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 € 698, De vaste sponsors zorgen elke maand voor € 807, De kosten in Nederland blijven ook nu weer beperkt tot de kosten van de bank.
___________________________
Voor het eerst in 18 jaar ben ik niet in Ethiopië geweest. Wat is het geval: de ticket was gekocht en de P2P tas
met boeken en andere spullen voor Lalibela was al gepakt toen buitenlandse zaken een negatief reisadvies voor
Ethiopië afkondigde. Als gevolg van politieke onrust in het land heeft de Ethiopische regering de noodtoestand
uitgeroepen. De sociale netwerken zijn platgelegd en internetverkeer is maar selectief en mondjesmaat mogelijk.
Gelukkig lijkt het nu weer iets rustiger te zijn en heeft het ministerie van buitenlandse zaken de reisadviescode
verlaagd tot geel.
Toch wil ik even een schets geven van de stand van zaken in Lalibela.
Algemeen
In de voorgaande nieuwsbrieven kon ik de laatste jaren altijd wel iets vertellen over de positieve ontwikkelingen
van de economie in Ethiopië en de daarmee verband houdende toename van de welvaart voor veel Ethiopiërs.
Hoewel het zich laat aanzien dat het nu wat rustiger is geworden heeft dit nog niet geleid tot de komst van meer
toeristen. Dat deel van de economie ligt zo goed als plat. Dat zal ook nog wel even duren want de noodtoestand
blijft voorlopig nog van kracht.
Gelukkig is er weer voldoende regen gevallen om een goede oogst mogelijk te maken en is de dreiging van een
hongersnood, zoals verleden jaar, niet aan de orde.
Lalibela
We werken al jarenlang met een paar mensen die onze belangen behartigen en er zorg voor dragen dat onze
projecten op rolletjes blijven lopen:
Informatiecentra
Van onze man ter plaatse, Serto is zijn naam, krijgen wij elk kwartaal een overzicht van het gebruik van de
leeszaaltjes en de voortgang van de computerlessen van de kinderen. Alles gaat naar wens, zelfs onze oudste
computers doen het nog steeds goed. Daar is dan onze technicus Zenew verantwoordelijk voor want hij is degene
die voor het onderhoud zorgt.
Openbare bibliotheek
Ook de bibliotheek loopt nog steeds goed. Het geld dat we voor dit jaar hadden gebudgetteerd wordt nu naar
2017 overgeheveld.
Gezinnen
Adane begeleid onze gezinnen en hij heeft nu, voor het eerst zelf, de jaarlijkse interviews met de kinderen gehad.
We stellen dan ook vragen als: Bij wie woon je nu? Zijn er nog andere inkomsten? Hoe is je gezondheid?
Op één na hebben alle kinderen het schooljaar succesvol afgerond en zijn in augustus begonnen met hun nieuwe
uitdaging. We hebben nu nog 4 basisschoolleerlingen de rest is al doorgestroomd naar het vervolgonderwijs.
We hebben de maandelijkse vergoeding per 1 december weer wat verhoogd.
Studenten
Onze twee meiden hadden prachtige resultaten en zijn met het tweede studiejaar begonnen. Zij hebben wel erg
moeten wennen aan het leven binnen de universiteitscampus. Het is er natuurlijk altijd druk en ook het eten is
niet altijd wat zij in Lalibela gewend zijn. Maar het zijn doorzetters en zeker geen klagers. Blij als ze zijn dat ze
de mogelijkheid hebben om überhaupt te kunnen studeren.
Een jongen uit het voorbereidend onderwijs zou beginnen met zijn universitaire opleiding. Hoewel hij, zolang hij
in ons project zit, uitstekende resultaten had (regelmatig nummer 1 van de klas en soms van hele regio) werd hij
als gevolg van politieke manipulaties niet toegelaten tot de universiteit. Samen met andere leerlingen is hij,
zonder resultaat, in beroep gegaan.

Dilemma: wat te doen? Beroepsopleiding volgen of nog maar een jaartje doubleren om volgend jaar opnieuw
een kans te wagen.
Wij hebben hem geadviseerd andere opties te onderzoeken en zijn keus viel uiteindelijk op een opleiding op een
particulier college. Hij is met onze hulp nu begonnen aan een accountancy opleiding.
Trots zijn we op Habtamu die in juni afstudeerde. In 2011 begon hij aan de universiteit van Bahir Dar met zijn
deeltijdopleiding informatica technologie. Hij heeft hard moeten werken want naast zijn studie had hij ook nog
een klein baantje omdat hij zorgt voor zijn broertje en zusje.
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Wij krijgen van de stichting 40MM een bedrag van € 575,Van particulieren ontvangen we Engelstalige boeken voor de bibliotheek en de scholen
Van een familie ontvingen wij € 150,- en van een andere € 500,Ter gelegenheid van een pensionering kregen wij € 390,Van een bedrijf ontvangen wij € 300,-

