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.
Het projectvoorstel, verstuurd rond september 2013 door Stichting Berhan – vertegenwoordigd door
Edith Ruiken en Els van der Wel - heeft geresulteerd in positieve reacties.

nog de laatste werkzaamheden, alles goed vast tapen… tot diep in de nacht…..
Woensdag 11 juni zijn alle dozen met hulpmiddelen in Voorschoten door een medewerker van Cargo Team
International BV te Duiven opgehaald, op pallets geplaatst en in geseald. Het transport werd mede mogelijk
gemaakt met hulp van dhr Marcel Lodder en dhr Pascal de Ruijter, beiden Business Development Managers

Transportbedrijf CARGO Team International met hulp van Girma
Vrijdag 13 juni is de vracht van 70 – 80 dozen ( gewicht ruim 1000 kg ) met luchtvracht vanuit Luik met
Ethiopian Airlines vertrokken naar Addis Abeba . Ethiopian Airlines heeft de vracht tegen een goedkoper –
en tevens het goedkoopste – tarief verzonden!!
Eveneens op vrijdag 13 juni, is Els van der Wel - namens Stichting Berhan - naar Ethiopië vertrokken om
specifieke hulpmiddelen naar de Sebeta-school-for-the-blind te brengen. Aankomst was zaterdagmorgen in
Addis Abeba, met alleen wat oponthoud i.v.m. het ontbreken van een koffer ( deze is na 2 dagen alsnog
vanuit Istanbul naar Addis gebracht) . Dezelfde dag nog de CARGO bezocht en plannen gemaakt voor al het
werk. De order m.b.t. de aanschaf van matrassen was al uitgevoerd en deze stonden inmiddels opgeslagen
bij een kennis in een woonkamer !! Maandag hebben Yidnekachew en Keftw eerst transport geregeld om de
240 matrassen naar Sebeta te laten brengen.

..opslag in de woonkamer

transport

in Sebeta!

Een start gemaakt met alle formaliteiten wat betreft invoer van de goederenom deze uit de CARGO- opslag
te krijgen, dit met hulp van Keftw Bahru en Yidnekachew Gizaw; Keftw reed hiervoor vrijwel dagelijks – soms
zelfs 2 keer – op en neer naar Sebeta om de directrice Shewaye Tadesse en de leerkrachten Engels en
Muziek op te halen. Sebeta ligt op ruim 1 – 1½ uur rijden van de hoofdstad.
Om alle benodigde documenten , voorzien van stempel, in handen te krijgen, hebben we heel wat uren
doorgebracht in een Office voor Customer`s in Kaliti, CARGO op de luchthaven en een aantal keren in een

vertaalbureau bij het Staedion. Els heeft zelf maar geholpen met vertalen, want anders zou het weer een
paar dagen duren voordat er iemand aanwezig zou zijn om het vertaalwerk te doen én zelf doen is tevens
kostenbesparend!!
Zonder een transmitter kunnen geen goederen ingevoerd worden, Els had 2 – 3 transmitters die de
customer`s gedurende alle formaliteiten helpen; je brengt dan ook heel wat uren met elkaar door en moet
ook heel veel geduld hebben……heel veel!!! De adoptie van Aklilu ( o.a.blind ), zoon van Els, maakte dat de
betrokkenen in en rond de CARGO wat extra werk verrichten om haar te helpen.
Na een paar dagen werden de pallets uit de opslag gehaald, het duurde wel even voordat alle 4 pallets
gevonden waren. I.v.m. een nieuwe wet op invoer kleding moesten in eerste instantie alle dozen geopend
worden om het aantal stuks kleding te tellen… en werd een start gemaakt met ook het openen daarvan …
De medewerkers van de CARGO, hadden geen verstand van bv een beeldschermloep, loeplampen, als ook
springtouwen, tamboerijns etc etc… en moest telkens uitgelegd worden wat – waarvoor gebruikt werd. Na
het uitpakken van 3 dozen wederom terug naar kantoor met het verzoek van de CARGO medewerkers
alleen de dozen met kleding eruit te halen…….intussen 9 uur ´s avonds , nat en koud van de regen….. en
op en neer van en naar Aklilu door de beveiligingszone,die al die tijd zat te wachten..

Aklilu in de CARGO…

een van de pallets

twee van onze transmitters

Aan de hand van de inpaklijst die Els gemaakt had, kon zij alle dozen met kleding tevoorschijn halen, dit
betekende wel dat daarna niets meer goed op de pallets stond. Over de kleding, een ²dehands mobiele
telefoon , spiegels met vergroting moesten invoerrechten betaald worden, en dagelijks werd de lijst ( wordt
nog deels gewerkt zonder pc ) herzien om de prijs te drukken !!!! en werd Els gevraagd om opnieuw uitleg te
geven over alle hulpmiddelen.
Veel hulpmiddelen kwamen bij hen niet op de lijst voor , zo heeft Els telkens moeten uitleggen dat een
beeldschermloep geen microscoop was…. en dat de tamboerijnen muziekinstrumenten waren….
Els hield het zo eenvoudig mogelijk, om de daarmee eventuele kosten ook te drukken!!!
Op vrijdagavond, bijna 14 dagen na aankomst, moest Els nog een laatste stempel hebben van een
medewerker ( hoog in de ranglijst ) , Aklilu was intussen moe, verkouden en wilde niet nog eens mee naar
een andere unit….. maar de – intussen – 4 transmitters gingen niet naar huis voordat Keftw en Els het
stempel met goedkeuring op het formulier ontvangen hadden. De beperkingen van Aklilu en zijn adoptie
´openen vaak deuren´ en dat was ook nu het geval. De toestemming was er !!!!!

Opslag CARGO: eindelijk mogen de pallets er uit!

Shewaye, Keftw leerkracht muziek en engels

Na de invoerrechtenbelasting te hebben betaald kon Els zaterdag alles mbv aangewezen medewerkers uit
de CARGO halen, hier en daar verplicht om een T-shirt te geven…..en ´s middags stond alles op een grote
vrachtauto, door Kefetw geregeld, op weg naar Sebeta.

transport naar sebeta

Sebeta

Net voordat een enorme onweersbui losbarstte hebben Keftw en Els met hulp alle dozen in school binnen
gebracht, een aantal kinderen waren inmiddels i.v.m de schoolvakantie naar hun familie elders in het land.
De kinderen die geen familie meer hebben, of niet het geld hebben om bv een paar 100 km te reizen ,
blijven gedurende de vakantie op de compound.
`s Avonds heeft de directrice Shewaye enkele T- shirts uitgedeeld, alle andere goederen zouden eerst
geregistreerd worden. Els heeft nog een start gemaakt met het uitpakken van de PC`s maar al snel werd
duidelijk dat zij geen tijd meer had om alles te installeren en leerkrachten instructies te geven. Dit betekent
dat zij , zodra de school weer is begonnen , met Edith voor korte tijd terug gaat, om het werk verder op te
pakken. Vermoeid, maar heel blij dat alle hulpmiddelen voor vertrek naar Nederland op de plaats van
bestemming zijn, maar toch ook jammer dat er onvoldoende tijd was om het overige werk te doen……..

Leefregels sebeta

Kefetw en leerlingen

de eetzaal

endjerra en shoro

Op maandag, de dag van vertrek, is Els met Kefetw nog een keer terug geweest om te zien of alle dozen
ook echt met het transport waren meegekomen, foto`s gemaakt en alles staat netjes opgeslagen en achter
slot en grendel ( al het hang- en slotwerk is hersteld op onze kosten ) in het ICT lokaal.
Uitgebreid de tijd genomen om alle gebouwen van binnen te bekijken om te zien wat nog nodig is, een aantal
stoelen die we in 2010 hebben gebracht worden zonder kosten gerepareerd door het bedrijf die ze destijds
gemaakt heeft. Tijdens een lunch bij Shewaye thuis – endjerra met shoro – gepraat over dat wat nodig is.
Het opleidingscentrum is om leerkrachten op te leiden, is er niet meer.

Shewaye tadesse

Overzicht leerkrachten en leerlingen

`de wasserij

De meeste kinderen zijn blind, mogelijk dat met controle en behandeling een deel van de visus zou kunnen
worden behouden….. in 2009 is er voor het laatst een oogarts geweest…

` leerlingen van Sebeta…..
Geregeld is er het verzoek van buitenaf voor een rondleiding, maar het leidt de laatste jaren niet tot
daadwerkelijke hulp…..alleen kijken , gaf de muziekleraar aan.

Het ICT lokaal, beeldschermloepen al uitgepakt, de rest volgt over 2 maanden..

En er is nog heel veel nodig…… met uw hulp zijn voor alle 240 kinderen die op de compound wonen ,de
bedden gemaakt, nieuwe matrassen aangeschaft en wordt binnenkort een start gemaakt om voor elk bed
nog een lattenbodem te maken. Verder hebben de kinderen nauwelijks beddengoed, geen fatsoenlijke kast
om hun bezittingen in te doen. Er zijn weinig sanitaire voorzieningen en een deel ervan is defect, weinig
schoonmaakmiddelen…waardoor het absoluut niet fris ruikt….

een slaapzaal

de douches

bedden zijn gelast

keuken eetzaal

water halen

de keuken waar gekookt wordt met een houtoven

De kinderen eten gezamenlijk in de eetzalen, voornamelijk endjerra met shoro ( heel eenzijdig ); de
compound is groot en mogelijk – mits de school daar toestemming voor zou krijgen – zou bv een start
gemaakt kunnen worden met het verbouwen van groente en fruit , als ook de aanschaf van 1 of meer
koeien en kippen ( melk en eieren )….( zorgboerderij )…..

één van de leerlingen

Eyasu Adugna – Addis Abeba
Eyasu ( blind ) had in februari een breuk in zijn hand en is daarvoor behandeld in een lokaal ziekenhuis, Ivm
zijn visuele beperking en het lezen van braille is het heel belangrijk dat hij zijn handen en vingers goed kan
blijven gebruiken. Stichting Berhan betaalt de huur van zijn kamer en voorziet in zijn levensonderhoud ( eten
en kleding ).
…….dear madam
ELS how are you doing i have taken 2200 ethio birr from messay and thank you very much . i have taken
am x-ray examination and the result shows a small crack in my left hand and i am following a medical
treatment now i have already rented a house but i need additional money i have had my own p.o.box
number 31866 arat kilo branch Addis ababa Ethiopia and you can use this number to send me cloth and
cane.yours Eyassu Adugna ( email februari 2014 )….
Met betrekking tot zijn toekomst heeft Eyasu de wens om een klein winkeltje te huren( of een container aan
te schaffen ) om levensmiddelen te verkopen. Met behulp van een vriend heeft hij daarvoor een begroting
gemaakt met als investering tussen de 1500 – 2000 €.
…….Introduction
The type and the purpose of the business is opening a small shop that provides a retail sale of goods to the
nearby people at reasonable price. And generating income to help the special need individual called Eyasu Adugna.
In Ethiopia the type of goods sold in a shop are very much inkind. Goods such as needles, soaps, candies candles soft
drinks, cigarettes, sugar, packed and canned food staffs pure bottled water etc. are sold It is simple to get the goods from

whole sellers and provide a retail sale specially in the capital city Addis Ababa, there are a number of whole sellers who
bring all the goods you want to you business location.All that you need to do is to pay the amount ordered in cash.
Buying goods on account is not usually practiced. Size of the container: 2m x 2m
Initial cost
Cost of acquiring/ buying the container………….Birr 35,000.00
Average cost of invententory goods…………………. 20,000.00
Total cost

…………………………………

55,000.00

Location of the business is Addis Ababa, sub-city Arada, woreda 6
Profitability
On the average twice of the initial inventory is sold every month. That is total sales of business is birr 40,000.00. And an
operation cost is estimated to be 2000 per month.

Helaas heeft de Stichting niet de financiele middelen om hem dit bedrag te lenen en hebben wij hem
voorgesteld te gaan verhuizen naar Sebeta, buiten de compound van de school ( ivm zijn leeftijd) met
lotgenoten, waar het leven goedkoper is dan in Addis en hij evt gebruik kan maken van de faciliteiten van
Sebeta-school.
Middels een gift kon de Stichting voor hem de huur van de afgelopen 1 – 2 maanden betalen, alle
herkennings- en taststokken zijn opgeslagen en geregistreerd in het magazijn van Sebeta, gedurende de
schoolvakantie en was het niet mogelijk hem een goede stok te geven. Wel had Els voor hem nog een
gebruikte stok, met ons volgend bezoek ontvangt hij een stok , passend bij zijn lengte.

Eyasu

en Frewht ( vrouw van kefetw )

Binnenkort worden de nieuwsbrief van juni en juli op de website geplaatst en bij deze willen we iedereen
heel hartelijk bedanken die – op welke manier dan ook – een bijdrage heeft geleverd aan het project:
Sebeta-School-for-the-blind in Sebeta!!!

Keftw en Yidnekachew
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