Karakteristieken op 1mei 2006









People to People steunt 24 gezinnen in Lalibela
In Addis Abeba studeren 5 studenten met hulp van de stichting.
De stichting exploiteert twee People to People Information Centers (o.a. computers en boeken)
People to People zorgt voor de werkgelegenheid van vier fulltime medewerksters en twee part timers.
Maandelijkse vaste kosten € 781,50 (koers een Birr is ongeveer 10 cent)
De vaste sponsors zorgen elke maand voor 784 euro.
Voor onze projecten is € 4.625,15 binnengekomen. (stand 1 mei 2006)
Ook in 2006 zullen wij de kosten weer uitermate laag proberen te houden. Wij verwachten op ongeveer 3%
uit te komen.
___________________________

Dit keer eens op vakantie geweest in zuid Ethiopië maar…. natuurlijk nog even een weekje Lalibela! Hieronder
mijn verslag:
Algemeen
De politieke situatie lijkt in vergelijking met november veel stabieler. Als vanouds gonst en stinkt Addis van de
bedrijvigheid en zijn de universiteiten weer volledig operationeel. Alleen bij de colleges zijn nog militairen en
veel politieagenten te zien. Men is bang dat op deze scholen de vonk van het verzet tegen de overheid weer zal
oplaaien. Niet alleen op de scholen maar ook in de vele contacten die ik met Ethiopiërs heb gehad werd
afgegeven op de regering. Voor het eerst in al die jaren dat ik door Afrika reis heb ik meegemaakt dat producten
werden geboycot omdat corrupte regering-vertegenwoordigers belangen hebben in de bedrijven die deze
producten maken. Ik hoop dat deze vormen van verzet voldoende zijn om de regering te prikkelen het beleid aan
te passen zodat acties zoals in november, met alle trieste gevolgen van dien, voorkomen kunnen worden.
Information Centers
Op een kapotte harddisk na werkt alle apparatuur perfect en is de bezettingsgraad van de leeszalen en de
computerruimtes optimaal. Toevallig was er de eerste dag dat ik in Lalibela was een ouderdag georganiseerd op
de Lalibela primary school. Mij werd verzocht het podium te beklimmen om iets over onze stichting te vertellen
en vervolgens mocht ik de ouders, waarvan een aantal nog nooit een computer had gezien, rondleiden in ons
centrum. We hadden in Addis weer een computer gekocht zodat nu ook het Lalibela informatiecentrum drie
computers heeft. Ongeveer 75 nieuwe boeken hebben een plekje gekregen in de kasten.
Scholen
Onze chauffeur zuchtte vertwijfeld toen hij die gigantische televisiedoos zag staan. Moet die ook nog mee? Na
veel passen en meten kregen we het voor elkaar alles in de auto te krijgen en konden we op de Lalibela school
een prachtige TV en een DVD speler bezorgen. Er was nog een ongebruikt lokaaltje dat na een paar uur
ploeteren als televisiekamer in gebruik werd genomen. Voor beide scholen hadden we een serie van 10
educatieve DVD’s meegebracht. In november nemen we overigens de BBC serie van de wereldgeschiedenis in
de 20e eeuw voor de scholen mee.
Families
Ik heb deze keer geen gezinnen bezocht omdat dat klusje in november weer op de rol staat. Met de leiding van
de scholen is wel gesproken over de resultaten van de kinderen. We hebben, helaas, een gezin uit het project
moeten zetten omdat hun kind naar Addis Abeba bleek te zijn vertrokken en drie gezinnen toegevoegd. We
helpen inmiddels 24 families maar indirect, en daar hebben we eigenlijk nooit zo erg bij stilgestaan, ook tal van
winkeliertjes en marktvrouwtjes die nu wat meer klandizie hebben!
Medische ondersteuning
Voor één van de kinderen uit ons project dat sinds zijn geboorte is verlamd (polio) hadden we krukken mee. De
15 jarige Desale kon zijn tranen niet bedwingen toen hij zijn krukken voor het eerst gebruikte. Wij hebben hem
toegezegd dat hij tijdens de zomervakantie naar Addis mag om daar in het ziekenhuis nieuwe beugels aan te
schaffen. Drie jaar geleden heeft hij voor het eerst dergelijke protheses gekregen maar die zijn niet met hem
meegegroeid en doen hem nu pijn. De andere krukken die wij mee hadden zijn bij het ziekenhuis afgeleverd.

Nieuwe projecten
Op een kilometer of 20 van Lalibela staat de Kechin Mesk school. Op deze lagere school zitten 1051 kinderen
en werken 19 onderwijzers. Op een afstandje gezien ziet alles er idyllisch uit. Prachtig gelegen tussen de bergen,
een kabbelend stroompje water in de rivierbedding en een keurig bijgehouden groentetuintje. Wat dichterbij
blijken de klaslokalen niet alleen overvol maar ook nogal vervallen. Er is amper meubilair waardoor de meeste
kinderen op de grond moeten zitten. Het lokaaltje dat uiteindelijk wordt aangewezen om omgebouwd te worden
tot Informatiecentrum behoeft nogal wat bouwkundige ingrepen. Naast wat kapotte ruiten blijken er ook enige
kozijnen te ontbreken waardoor wind en stof vrij spel hebben. De vloer lijkt door een granaat te zijn getroffen en
ook in het plafond zitten de nodige gaten. Voorwaar…. een uitdaging!
Omdat er geen elektriciteit is en voorlopig ook niet komt heeft de schoolleiding bedacht dat typemachines en een
stencilapparaat goede vervangers zijn voor de PC en printer. We hebben gesprokken over de aanschaf van een
generator of een solarsystem maar daar komen nogal wat technische en logistieke problemen bij. Ik heb onze
studenten in Addis aan het werk gezet om eens wat research voor ons te doen. Misschien besluiten we
uiteindelijk toch dat de stap naar de 21e eeuw maar eens genomen moet worden!
We hebben inmiddels wat offertes opgevraagd en zelfs al opdrachtgegeven een deel van de bouwkundige
ingreep uit te voeren. Tijdens de Paasvakantie is er een tegelvloer gelegd en zijn de kozijnen en ramen geplaatst.
Binnenkort hoop ik het projectplan beschreven te hebben. Naar verwachting zal er ongeveer € 10.000,- nodig
zijn om ons derde Information center op te zetten. Een deel van dat bedrag is inmiddels binnen of toegezegd:
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Basisschool Tourmalijn uit Wormerveer haalt met een actie € 2.566,15 op.
De Jozefschool De Goorn houdt nog steeds kledingacties (verwacht 300 euro)
De verkoop van wat boedel uit een nalatenschap brengt € 175,- op
Een bedrijf in de Zaanstreek bezorgt ons 10 paar lichtgewicht krukken.
The English Bookstore uit Amsterdam geeft ons enige boeken.
Wij krijgen van het bedrijf Beterhoren uit Zaandam kostbare apparatuur voor een doofstomme jongen
(nadere informatie volgt in december)
De Simpha en Martin Savelsbergh vieren hun 25 jarig huwelijk en vragen aan hun familie en vrienden een
gift voor P2P (verwacht € 1.000,-)
De Petraschool uit Zaandam bezorgd ons 40 euro
De stichting 40MM neemt ons op als preferente begunstigde. (verwacht € 900,- per jaar)

Ik probeer mijn verslag altijd zo compact mogelijk te houden met het risico dat er vragen overblijven. Schroom
vooral niet die te stellen! (mail óf bel 0229 551819)
Bedankt voor jullie hulp en belangstelling!
Met vriendelijke groet,
Sjaak

