Karakteristieken op 1december 2007
 People to People steunt 21 gezinnen in Lalibela
 In Addis Abeba studeren 6 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 € 832, De vaste sponsors zorgen elke maand voor 847,50 euro.
 De kosten blijven onder de 1%. Dit betekent dat 99 cent van elke Euro die je geeft naar Ethiopië gaat!
___________________________

Ook dit jaar ben ik weer met mijn broer Bart afgereisd naar Ethiopië. Een behoorlijke actielijst stond er garant
voor dat we ons geen moment zouden vervelen!
Algemeen
In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat het beter gaat met de economie van Ethiopië. Wij zijn natuurlijk maar
oppervlakkige waarnemers maar zelfs voor ons is het verschil met de voorgaande jaren goed waar te nemen. Wie
vier jaar geleden had gezegd dat anno 2007 de mobiele telefoon gemeengoed zou zijn had een meewarige
glimlach gekregen. Nu is over grote delen van Ethiopië een communicatienetwerk gelegd en is zelfs Lalibela
goed te bereiken.
Gezinnen
Verleden jaar zaten we zo krap in onze tijd dat we bij wijze van spreken met de stopwatch in de hand onze
familiebezoekjes afwerkten. We hadden nu de prioriteit iets verlegd zodat er ook tijd was zo nu en dan in te gaan
op een vriendelijke uitnodiging een koffieceremonie bij te wonen. Tijdens het bereiden van de koffie wordt er
gezellig gebabbeld; je kunt dan eens goed om je heen kijken hoe het met het gezin gaat. Kort samengevat: Het
gaat prima! De kinderen zien er netjes uit en dit keer gelukkig ook geen medische problemen.
Abanesh
Zou zo ongeveer 11 jaar zijn geweest toen zij en haar moeder in ons programma werden opgenomen. We kennen
haar nu zo’n 9 jaar. Een beetje verlegen meisje met een sterk karakter dat precies weet wat zij wil. Al jarenlang
hoor ik dat zij na haar middelbare school een medische opleiding wil volgen. Nu heb je dat in Ethiopië niet echt
in eigen hand omdat de overheid bepaald op welke universiteit een plekje voor je beschikbaar is. Dat ligt een
beetje voor de hand omdat in sommige beroepen een fors tekort is terwijl er voor andere beroepen juist teveel
afgestudeerden beschikbaar zijn.
En zo werd onze Abanesh ingeloot om een universitaire lerarenopleiding te volgen. Omdat wij toch in Lalibela
waren hebben wij nog even geprobeerd haar op een college te krijgen waar zij de opleiding tot verpleegkundige
zou kunnen volgen. Abanesh heeft er maar een nachtje over geslapen om dat idee resoluut af te wijzen. Twee
weloverwogen en waarschijnlijk ook wel met vriendinnen besproken gedachten waren daarbij het uitgangspunt.
Het beperkte aantal plaatsen waar zij, eenmaal afgestudeerd, zou kunnen werken én het idee dat zij na een of
twee jaar lerarenopleiding wellicht alsnog kan doorstromen naar “iets” in de geneeskunde. Ook het feit dat
leraren direct werk krijgen en daar redelijk voor betaald worden heeft bij haar afweging een rol gespeeld. Wij
waren trots op Abanesh en blij met haar beslissing. Dit soort mensen gaan Ethiopie verder helpen!
Studenten
Ons ploegje studenten is aldus uitgebreid met Abanesh maar het aantal blijft gelijk omdat we van onze
afgestudeerde Misgan afscheid hebben genomen. De toekomst van Misgan baart ons enige zorg. De
werkeloosheid in Addis is erg groot en zonder kruiwagens is het erg moeilijk een baan te vinden. Misgan deed
een dringend beroep op ons hem met een lening te helpen om hem in staat te stellen een eigen bedrijfje op te
richten. Hij had een goed businessplan en wij hebben zelfs de, commercieel interessante, locatie gezien waar hij
zijn restaurant wil opzetten. Helaas moesten wij hem teleurstellen. P2P heeft niet de financiële ruimte om hem
€ 10.000 te lenen. Wij hebben hem echter beloofd te onderzoeken of er mensen zijn die hem op weg kunnen
helpen.
Informatie centrums
Wij zijn elke keer weer blij verrast als wij zien hoe keurig onze informatie centrums er uit zien én hoe
enthousiast er gebruik wordt gemaakt van de computers en boeken. Ook dit keer hadden wij een groot aantal
lesboeken gekocht in Addis en 30 kilo prachtige informatieboeken uit Nederland meegesleept. De kasten
beginnen al aardig vol te raken!

Samen met onze medewerksters hebben we een planning gemaakt voor het pas begonnen schooljaar. We gaan de
opleidingen iets inkorten om alle kinderen van grade 8 de gelegenheid te geven een computercursus te volgen.
Zoals ik eerder al schreef trekt de economie in Ethiopië wat aan; dat vertaalt zich direct in de salarissen van
geschoold personeel. Onze staf (vijf enthousiaste jonge meiden ) meldde zich dan ook één voor één om over hun
salaris te spreken. Na het gebruikelijke werkgevers / werknemers gedoe was iedereen weer tevreden!
Kechin mesk school
Verleden jaar hebben wij op de Ketchin mesk school ons derde informatie centrum opgezet.(Door een gulle gift
konden we daar overigens nog een nieuwe computer plaatsen) Omdat de Kechin mesk school, laten we zeggen,
nogal wat achterstallig onderhoud kent hadden we besloten daar óók dit jaar aan de slag te gaan. Na overleg met
de schoolleiding hebben we een klaslokaal volledig gerenoveerd en voorzien van nieuw meubilair.
Op initiatief van de Sjalom school in Zaandam hebben wij een project opgezet waarbij het doel is gehandicapte
kinderen enige werkervaring te geven. Hierdoor worden zij gestimuleerd om hun eigen mogelijkheden te
verkennen. Zij zullen dan met meer zelfvertrouwen invulling aan hun toekomst kunnen geven.
En zo hebben we nu ook verstand van kippen!
Er is op het terrein van de school een kooi gebouwd van 10 x 4 meter waarin voorlopig een tiental kippen
rondscharrelen. De haan moet de aanzet geven tot groei van de populatie! Uiteindelijk wordt de capaciteit voor
broedplekken en nachthokken gebaseerd op 100 kippen. Om die haan niet helemaal uit te putten zullen we over
een paar maanden nog een aantal kippen aankopen! Er zijn vooralsnog drie invalide kinderen die de kippen gaan
verzorgen en uiteindelijk de eieren en kuikens op de markt gaan verkopen. Ook de kinderen van de school zullen
zo nu en dan een eitje bij hun schoolmaaltijd krijgen. Het hele project staat onder toezicht van een onderwijzeres
en de tuinman.
Foto’s
Dit jaar kunnen jullie voor het eerst een beeldverslag van onze reis bekijken op onze site www.sp2p.nl (kijk bij
fotogalerij)
Ondertussen in Nederland











De Jozefschool De Goorn houdt nog steeds kledingacties. ( 496 euro)
Een echtpaar uit Amsterdam schenkt ons opnieuw een stapel Engelstalige boeken.
Wij krijgen van de stichting 40MM een bedrag van € 800,Een particulier geeft een zo goed als nieuwe lap top voor één van onze studenten (Gashaw is de gelukkige)
De gemeente Koggenland schenkt ons € 300,Karin Kaldenhoven viert met een Ethiopisch feest haar 50e verjaardag. Haar gasten schenken ons 542 euro.
Wij ontvangen van een stel particulieren € 500,Piet en Anne van Vuuren schenken ons bij hun bedrijfsbeëindiging € 1290,-.
Dokter Roessing vraagt zijn patiënten op zijn afscheidsreceptie een donatie te doen aan P2P € 2.630
De Sjalom school uit Zaandam verzameld geld voor het kippenproject.

Ik hoop jullie weer voldoende te hebben geïnformeerd! Als er vragen zijn: mail óf bel 0229 551819
Bedankt voor jullie hulp en belangstelling!
Met vriendelijke groet,
Stichting People to People
Sjaak

