Karakteristieken op 1december 2006
 People to People steunt 23 gezinnen in Lalibela
 In Addis Abeba studeren 7 studenten met hulp van de stichting.
 De stichting exploiteert drie People to People Information Centers (o.a. computers en boeken)
 People to People zorgt voor de werkgelegenheid van vijf fulltime medewerksters en twee part timers.
 Maandelijkse vaste kosten € 819,09
 De vaste sponsors zorgen elke maand voor 801,50 euro.
 Voor onze projecten is € 11.190,- binnengekomen. (stand 1 december 2006)
 Ook in 2006 zullen de kosten weer uitermate laag zijn.
___________________________

In november zijn mijn broer Bart en ik weer lekker bezig geweest in Addis en Lalibela. Het lukt ons elk jaar
opnieuw om net iets te veel hooi op onze vork te nemen! Ook dit keer moesten we alle zeilen bijzetten om de
actiepunten af te kunnen tikken! Of dat is gelukt lees je in dit verslag:
Algemeen
Het is goed te merken dat de overheid tegenwoordig meer geld steekt in de ontwikkeling van het land dan in de
conflicten met de buurlanden. Er is duidelijk meer vertrouwen bij ondernemers en investeerders en dat spiegelt
zich in een enorm aantal bouwprojecten. Vooral in Addis Abeba schieten de kantoortorens uit de grond. Deze
bouwgolf heeft er al toe geleid dat de twee cementfabrieken die het land rijk is de vraag niet aankunnen met het
gevolg dat de prijs van cement is verdriedubbeld. Ook met de aanleg van wegen gaat het de goede kant op. Het
zal niet lang meer duren of we kunnen Lalibela via een geasfalteerde weg bereiken. Dat is niet alleen praktisch
voor ons maar ook voor de aanzwellende stroom toeristen die dit historische plaatsje bezoeken.
Kechin mesk school
Vanaf Lalibela doe je er ongeveer 25 minuten over om de Kechin mesk school te bereiken, tenminste......als je
een auto tot je beschikking hebt! De school staat op een prachtig plekje en biedt een fantastisch uitzicht op het
bergachtige landschap. De kinderen wonen in het nabij gelegen gehucht óf ergens in de bergen. Rond de school
staan een paar huisjes waar enige leerkrachten wonen. De rest van het personeel maakt tweemaal per dag een
wandeling van ongeveer vijf kwartier om op hun werk en vervolgens weer thuis te komen. De omstandigheden
op de school zijn primitief maar de mooie omgeving en de enthousiaste onderwijzeressen maken een hoop goed.
Omdat er geen elektriciteit op de school is had de schoolleiding ons gevraagd of wij voor een stencilmachine en
een paar schrijfmachines konden zorgen. Apparaten die bij ons in het museum van de 20e eeuw staan maar die
ook in Addis al moeilijk te krijgen zijn. Toen duidelijk werd dat onze sponsors ons, ook nu weer, ruimhartig
bleven helpen hebben we besloten dat Kechin mesk maar eens de stap naar het computertijdperk moest maken.
Onderzoek naar zonnecelsystemen, generatoren, vermogen en benodigde capaciteit kon vanuit Nederland
worden gedaan. Voor de aanschaf van lasdoppen, schakelaars, pijpen en trekdozen moesten we tientallen
winkeltjes in Addis bezoeken. Niets is vanzelfsprekend daar: Als de dekseltjes van een schakeldoos ontbreken…
had je er maar om moeten vragen! Schroefjes om af te monteren? “Misschien verderop in de straat”
Na een paar dagen ploeteren waren de leidingen aangelegd, hingen de TL balken aan het plafond en zaten de
schakelaars en stopcontacten op hun plaats. Het grote moment was daar!
Het lokaal liep langzaam vol met onderwijzers en kinderen; de generator begon te zacht te ronken in het huisje
dat we erom heen hadden laten maken; de schakelaar werd omgezet en... heel voorzichtig begonnen de starters te
flikkeren om daarna, in één klap, 12 TL lampen te ontsteken. Applaus, dikke tranen en bij Bart en mij kippenvel!
Woensdag 15 november 2006, kwart over vier: Kechin mesk heeft……. ELEKTRICITEIT!
De schilders en de timmerman hadden daarna nog een paar dagen nodig maar toen kon het nieuwe meubilair
worden geplaatst en de computerapparatuur worden geïnstalleerd. In kasten staan inmiddels ruim 250 boeken.
Net als in onze andere informatie centrums hebben wij ook hier een medewerkster aangetrokken die de
leerkrachten en de kinderen een computertraining gaat geven. Natuurlijk hebben we er ook voor gezorgd dat
eventuele problemen met de generator en de computers door vakmensen worden opgelost.
Onze twee andere informatiecentrums
Tot ons verdriet en tot dat van onze medewerksters hebben we geen tijd gehad ons P2P Information Center op de
Lalibela primary school te bezoeken. Uiteraard hebben wij regelmatig met onze medewerksters en het

management van de school gesproken en zij hebben ons verzekerd dat zowel het gebruik van de computers als
de leeszaal optimaal is. Onze Etafrahu is een pittige tante die niet alleen de wind er goed onder houdt maar ook
praktisch lesmateriaal voor de kinderen heeft gemaakt.
Het centrum op de Getergie school ziet er na drie jaar nog steeds gelikt uit. Het geeft ons elke keer nieuwe
energie als we zien hoe trots en zorgvuldig onze mensen op hun werk en hun werkomgeving zijn!
Families
Op een paar na hebben we alle gezinnen bezocht. Aan de hand van een kort verslag, dat we elk jaar maken,
kunnen we de ontwikkelingen van het kind goed volgen. We vragen altijd naar de gezondheid, de resultaten op
school en controleren of het geld elke maand netjes wordt gebracht. Gemiddeld zijn wij ongeveer 30 minuten bij
een familie over de vloer!
Tertaraw
Toen Tertaraw een jaar of vier was is hij op zijn hoofd gevallen en sindsdien is hij doof stom. Een paar maanden
geleden is zijn vader, bij wie hij woonde, overleden. Sindsdien woont de 18 jarige Tertaraw bij zijn broer in
Addis. Ondanks zijn handicap is hij toch succesvol op school. Met zijn vrienden en onderwijzers communiceert
hij -volgens de specialist- in een soort “straat” gebarentaal. In Addis is hij terecht gekomen op de Alpha Special
school for the deaf. Op deze school kan hij zijn basisopleiding afronden en de internationale gebarentaal leren.
Wij hadden van het bedrijf Beterhoren uit Zaandam gehoorapparatuur meegekregen om te onderzoeken of
Tertaraw daarmee geholpen zou kunnen worden. De medisch psycholoog van de school was zo vriendelijk ons te
vergezellen naar de privé praktijk van een KNO arts. Het resultaat van het onderzoek was helaas negatief. Naast
perforaties in het trommelvlies bleken de oorzenuwen te zijn beschadigd. Helaas voor Tertaraw bevestigde de
gehoortest de waarneming van Dr. Nega.
Wij blijven Tertaraw natuurlijk helpen en zijn nu aan het onderzoeken of hij over twee jaar een beroepsopleiding
kan volgen. We zullen jullie op de hoogte blijven houden.
Alle spullen die we van Beterhoren mee hebben gekregen hebben we achtergelaten op de school waar zij vast
een goede bestemming krijgen!
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Basisschool Tourmalijn uit Wormerveer haalt met een actie € 2.566,15 op.
De Stichting OOG geeft ons € 1369,- om computers te kopen.
De Jozefschool De Goorn houdt nog steeds kledingacties. ( 544 euro)
De verkoop van wat boedel uit een nalatenschap brengt € 175,- op.
Een bedrijf in de Zaanstreek bezorgt ons 10 paar lichtgewicht krukken.
Een familie uit Amsterdam schenkt ons een stapel Engelstalige boeken.
Wij krijgen van het bedrijf Beterhoren uit Zaandam kostbare apparatuur voor een doofstomme jongen.
Simpha en Martin Savelsbergh vieren hun 25 jarig huwelijk en vragen aan hun familie en vrienden een gift
voor P2P ( € 1.035,-)
De Petraschool uit Zaandam bezorgd ons 40 euro.
De stichting 40MM neemt ons op als preferente begunstigde. (verwacht € 900,- per jaar)
Van Delta Lloyd krijgen we 500 euro.
Een particulier geeft een zo goed als nieuwe lap top voor één van onze studenten (Abebe is de gelukkige)
We ontvangen een grote gift van een stel sponsors (€ 1.000,-)
Ter gelegenheid van een jubileum ontvangen we € 500,De gemeente Wester-Koggenland schenkt ons € 750,-

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

