Karakteristieken op 31 december 2019
 People to People steunt nog 2 gezinnen in Lalibela.
 2 leerlingen worden geholpen met hun beroepsopleiding.
 In diverse steden studeren 5 studenten met hulp van de stichting.
 Maandelijkse vaste kosten € 408, De vaste sponsors zorgen elke maand voor € 752, De kosten in Nederland blijven ook nu weer beperkt tot de kosten van de bank.
___________________________

Verleden jaar heb ik in onze nieuwsbrief een aanbeveling gedaan om de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, de
Nobelprijs voor de vrede toe te kennen. Zonder verdere ruggespraak is mijn advies overgenomen. Althans dat
denk ik. Hoe dan ook op 11 december kreeg hij de prijs uitgereikt.
Je zou verwachten dat deze internationale waardering voor de daadkracht van de premier tot euforische taferelen
zou leiden. Dat valt nogal tegen. Natuurlijk zijn heel wat mensen blij en trots op deze erkenning maar anderen
wijzen liever op de tekortkomingen van de premier. Etnische spanningen leiden nog regelmatig tot
moordpartijen en sommige gebieden kun je maar beter mijden. Ik zou nog wel iets meer over de politieke situatie
in Ethiopië willen schrijven maar deze nieuwsbrief moet over P2P gaan.
Lalibela
In Lalibela en omgeving wonen in hoofdzaak Amharen en daarom is hier kans op een etnische conflict zo goed
als nihil. Touroperators hebben dat goed in de gaten en organiseren nu vanuit Lalibela hun trektochten.
Regelmatig zie je zwaarbepakte vakantiegangers de bergen in trekken. Goed voor Lalibela, het is er druk soms
erg druk.
Scholen
Na het beëindigen van de samenwerking met de informatiecentrums gaan we zo langzamerhand de scholen ook
op een grotere afstand zetten. Uiteindelijk moeten die ook op eigen benen kunnen staan en niet altijd maar
afhankelijk zijn van buitenlandse organisaties als P2P. Natuurlijk er moet nog heel wat gebeuren maar Ethiopië
wordt een beetje rijker en moet op enig moment de eigen broek kunnen ophouden.
Maar goed zover is het nog niet en omdat we daarvoor wat geld gereserveerd hadden hebben we de aanvraag van
de Meskal Gebral school gehonoreerd en daar een computer en een televisie bezorgd.
Gezinnen
Ook dit programma loopt op zijn einde. We helpen nu nog vier kinderen maar vanaf december 2020 is dat er nog
maar een. De anderen zijn klaar met hun opleiding of gaan studeren. We hebben de maandelijkse bijdrage weer
verhoogd. Dat is alleen al van belang om de inflatie een beetje voor te blijven. Die was in september maar liefst
18,6%. Een Birr is nu rond de 3 cent waard. Een jaar of 9 geleden was dat nog 9 cent.
Studenten
Twee studenten afgestudeerd, een nieuwkomer én fantastisch nieuws. Laten we eens inzoomen: Metages is
afgestudeerd als bachelor science in physics aan de Aksum university. Metages is op 1 april 2006 in ons project
opgenomen. Haar ouders waren toen al overleden en zij woonde bij haar oma. Aanvankelijk waren er wat
vervelende medische problemen waardoor zij grade 9 heeft moeten dubbelen maar toen zij eenmaal hersteld was
is zij als een speer door haar opleiding gegaan. Het is in Ethiopië nog bijzonder als een meisje natuurkunde gaat
studeren maar zij was vanaf het begin heel resoluut. Zij is nu op zoek naar een baan en droomt van een carrière
bij Ethiopian Airways.
De tweede kanjer waar ik het over wil hebben is Amariw. Wij helpen hem sinds 2009 en ook zijn ouders waren
toen al dood. Amariw was altijd de beste van de klas en die lijn heeft hij voortgezet. Hij is nu bachelor of arts in
accounting and finance. De volgende uitdaging waar hij voor staat is het vinden van een mooie baan. Ik ben er
zeker van dat hem dat gaat lukken.
Twee afgestudeerde pupillen is natuurlijk al fantastisch maar er is in deze nieuwsbrief nog een groter nieuws:
Eind november kreeg ik een mailtje van Addis. Dat is een pupil waar ik het wel eens vaker over heb gehad. Niet
alleen super slim maar vooral heel actief. De combinatie van die twee eigenschappen heeft hem zonder hulp van
de hier in Ethiopië zo belangrijke “kruiwagens” een baan opgeleverd bij de Mental Health Clinic in Addis
Abeba. Eind november kreeg ik een mailtje van hem waarin hij mij feliciteerde met het succes van P2P. Dat was
op zijn minst een originele openingszin om te vertellen dat hij is benoemd tot hoogleraar epidemiologie aan een
universiteit in west Ethiopië. Hoe trots moeten we zijn.

Voorlopig zijn we nog niet van de studenten af. We hebben alle deelnemers aan ons project de belofte gedaan ze
te helpen tot de gewenste opleiding met een diploma is afgerond. Leerlingen die na de basisopleiding (grade 10)
het beroepsonderwijs zijn gaan volgen helpen we gemiddeld 4 jaar. Kinderen die doorgaan naar de universiteit
zijn maximaal nog 7 jaar van ons afhankelijk. Zij gaan na de basisopleiding verder met het tweejarige
voorbereidende onderwijs en vervolgens maximaal 5 jaar met een universitaire opleiding.

