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Nieuwsbrief Stichting Berhan     februari – maart 2015  .  

Het projectvoorstel, verstuurd rond september 2013 
door Stichting Berhan – vertegenwoordigd door Edith Ruiken en Els van 
der Wel - heeft geresulteerd in positieve reacties. In juni 2014 heeft Els 
tijdens haar bezoek alle hulpmiddelen – 70 dozen – met hulp van 

Yidnekachew en Keftw uit de CARGO / Ethiopian Airlines mogen halen na 2 weken procedure en 
formaliteiten. 
 

           
  
 Addis Abeba – CARGO  juni 2014        en   Sebeta             Schiphol, 25 februari 2015                

 
Na veel voorbereidingen zijn Edith en Els met haar zoon Aklilu op woensdag 25 februari voor ruim een week 
vertrokken, met Turkish Airlines via Istanboel naar Addis Abeba. Rond 1 uur ’s nachts ( tijdverschil van 2 uur 
) in Addis geland, visum gehaald na eerst op het Ebola virus te worden nagekeken. Rond 2 uur buiten en 
stonden Yidnekachew en Keftw ons op te wachten met 2 auto’s i.v.m. alle bagage. ( ruim 150 kg ) 
De volgende dag, donderdag,  ’s middags naar Sebeta gereden om te groeten en te kijken hoe alles er bij 
stond.  

  

       Sebeta 

 

 Ingang van de compound Sebeta School for the Blind 
 
Inmiddels is er sinds een paar maanden een nieuwe directeur, en waarnemend hoofd : Ketema Robi 
Plan de campagne gemaakt en een start gemaakt met de voorbereidingen, en te overleggen welke 
hulpmiddelen waar zouden komen te staan. Ivm het kunnen afsluiten van verschillende lokalen, besloten om 
de computers in de school in het computerlokaal te laten staan; de beeldschermloepen, voorleesapparaten, 
daisy spelers, loeplampen naar de bibliotheek te brengen, uit te pakken en te installeren. 
Het computerlokaal had een schoonmaakbeurt nodig en we waren enorm verrast toen de volgende dag het 
hele lokaal netjes was schoongemaakt. Met elkaar en een aantal docenten het lokaal anders ingericht, de 
tafels anders neergezet ( weg van het raam i.v.m.stof ) en een goede indeling gemaakt, die ook  goed 
toegankelijk is voor de kinderen. Kefetw en Edith hebben veel dozen naar de bibliotheek , verder op het 
terrein , gebracht. Een behoorlijke klus , alles eerst in de bibliotheek zelf neer gezet, en uitgepakt en 
vervolgens een plek gegeven  in de aangrenzende ruimte. Els installeerde intussen de software voor spraak 
en vergroting iZOOM op de 4 computers, en vervolgens de instellingen van ‘ voxboxen  ‘ 
( voorleesapparaten ) in het menu de optie taal: van Nederlands naar het Engels. 
De daisy spelers klaar te maken voor gebruik, kortom alles bij elkaar een paar dagen werk. 
 

         
 



         
 
Het computerlokaal  met Edith, Yidnekachew, Keftw, directeur  en de leraar Engels  
 
In de ruimte aangrenzend aan de bibliotheek de beeldschermloepen geplaatst, ook de ruimte anders 
ingericht met een grote tafel uit de leesbibliotheek. Alle beeldschermloepen aangesloten, naast elkaar gezet 
en de vergroting getest. Op een apparaat na, werkten alle beeldschermloepen. 
 

        
 
boeken uit de tijd van Haile Selassie  , de beeldschermloepen,   
 
 

            
 
  Ketema en Edith                                  de vergroting van een amhaars document ,     de voxbox 
                   
De low vision hulpmiddelen, loeplampen hebben een lens met vergroting als ook ter ondersteuning 
verlichting, de achtergrond kan in contrast ( zwart – wit / wit – zwart, blauw – geel etc ) ingesteld worden. 
Vervolgens de voxboxen aangesloten, en op alle 3 een Engelse tekst voor laten lezen. De voxbox heeft een 
camera   die het te lezen document scant, en voorleest.  Behalve het voorlezen van tekst biedt de voxbox 
nog vele mogelijkheden ( instellingen ), o.a. de keuze van de voorleesstem, de snelheid van het lezen, naa 
een volgende / vorige zin of alinea gaan, documenten opslaan tot 100.000 pagina’s,een USB stick er op 
aansluiten etc . 
Om zoveel mogelijk handleidingen / instructies toegankelijk te laten maken voor de leerlingen en de 
leerkrachten laat Els – voor zover mogelijk – deze omzetten in braille ( CD en / of braille tekst ) en gesproken 
tekst ( daisy cd ) . Zij heeft hierover al contact gehad met Dedicon, loket aangepast lezen en de CBB ( Christ 
Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden ). Het wachten is op het digitaal  toegestuurd krijgen  van alle 
instructies en handleidingen.  
 
Behalve low vision materialen zijn ook een 5 tal spellen aangeschaft : voellotto’s. Vorig jaar maart 
presenteerde Visio samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het spel Voellotto. De 
beschikbare spellen waren toen bedoeld voor gebruik binnen Visio, vervolgens was er een (beperkte) 
tweede serie spellen gemaakt voor de verkoop. Voellotto is een leerzaam en leuk spel dat kinderen met een 
visuele beperking samen kunnen spelen. De lotto daagt kinderen uit om de voelbare speelkaartjes te 
betasten en te combineren met de eveneens voelbare speelborden. Zo heeft het spel ook een positieve 

invloed op het spelplezier.   

 
 

     



Het spel is in samenwerking met Delta Psychiatrisch Centrum in Poortugaal in productie 

genomen. 

   

Tijdens ons verblijf hebben we in de opslagruimte een hoop artikelen tevoorschijn gehaald, 

waaronder de muziekinstrumenten. Onderweg hebben we plastic manden gekocht en hierin de 
instrumenten verdeeld en deze in verschillende lokalen neergezet.  

     

Aan het eind van de week werden we uitgenodigd voor de Ethiopische koffieceremonie, in het 

bijzijn van de directeur, Ketema, leerkrachten en administratief personeel werden Edith en Els 

verrast met een Ethiopische jurk. We werden aangekleed , kregen een toespraak en nogmaals 
bedankt voor alle hulp en alle hulpmiddelen.  

       

     

Bedankt door de directeur en het schoolteam 

Alem Getachew – Addis Abeba 

Alem heeft sinds een aantal maanden in de wijk Gerji een galery geopend, een mooie centrale 

plek waar veel mensen langs komen in vergelijking met de galery die zij eerder huurde. De 

galary is groter, sfeervol  en biedt voldoende mogelijkheden het werk ten toon te stellen en om 

kinderen les te geven. Ook huurt ze met haar zus een woning, niet ver van de galary, en is 

zowel de woning als de galary beter toegankelijk met haar rolstoel. 



    Art Galary Alem 

Alem schildert en schrijft en illustreert sinds een paar jaar ook kinderboeken, ze heeft nu 3 

boekjes geschreven . De eerste 2 boekjes zijn in het Amhaars uitgegeven en gaat over leven in 

Ethiopie, het tweede boekje is autobiografisch, het gaat over haar eigen jeugd en haar 

ervaringen mbt haar handicap. Verder werkt ze aan een boekje over de adoptie, waarbij het 

verhaal van de adoptie van de kinderen van Els als uitgangspunt dient.  

     

Later in de week zijn we uitgenodigd om bij haar thuis te komen lunchen, haar zus had een 

uitgebreide lunch bereid, ook haar vader kwam met ons kennis maken. 

Eyasu Adugna – Addis Abeba 

     

Eyasu volgt sinds september 2014 een studie aan het Kotebe University College, huurt een 

kamer vlakbij de compound van de College. Hierdoor heeft hij minder geld nodig voor het 

vervoer, kosten levensonderhoud ong 1250 birr per maand en lesgeld 600 birr. Hij heeft weer 

een nieuwe taststok, braille papier en een sprekend horloge gekregen. Verder een tas met 

kleding, wat beddengoed en geld om schoenen te kopen.  

                                                                                                        
Kotebe university college    registratie / collegegeld 

Voorschoten 

Op december vertrok Girma Segaar ( zoon van Els ) naar Addis om o.a. ruim 40 kg aan 

sportartikelen te brengen naar Addis Abeba t.b.v. kansloze jongeren. Op eigen initiatief heeft 

hij hiervoor in samenwerking met de voetbalclub ‘ Voorschoten 97 ‘ flyers opgehangen en in 

korte tijd dozen vol voetbalschoenen ingezameld, met korting bij Wout Bergers voetballen en 

toebehoren aangeschaft. Contact gehad met de luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines om 



extra bagage te kunnen meenemen; op de dag van vertrek leek dit in eerste instantie nog 

problemen te geven maar uiteindelijk mocht de extra 20 kg tegen gereduceerd tarief mee.  

   

Bij aankomst in Addis Abeba wist hij met veel overtuiging de betrokken medewerkers zover te 

krijgen geen invoerrechten te hoeven betalen voor de sportartikelen.  

Girma speelt voetbal ineen team van St Ethio-Holland Sport en Cultuur, jaarlijks wordt er een 

Europees toernooi georganiseerd, deze zomer vindt het toernooi plaats in Duitsland. Het team 

is al actief met allerlei activiteiten, en zullen ook middels een loterij en informatie ( stand ) 

aandacht besteden aan Stichting Berhan : Sebeta School for the Blind 

. Een deel van de opbrengst van de loterij is voor Stichting Berhan.  

Nijmegen 

Edith huurt in plaats van een kraampje op de markt of de braderie - tijdelijk – een eigen plekje 

in een winkel huren in de binnenstad van Nijmegen. De ruimte of kast huur je in de winkel 

Ieder z'n Vak. In deze winkel worden zelfgemaakte, tweedehands of nieuwe spullen van de 
huurder verkocht. Een deel van de opbrengst komt ook ten goede aan de Stichting. 

Stompwijk  

In Voorschoten heeft Leny Angenent ( Stompwijk ) in mei de 

zomerkledingbeurs gehouden, een deel van de opbrengst is voor de 

stichting. Ook heeft Leny altijd goede kleding voor o.a. Eyasu, fam Nardos 

in Gondar en anderen. Leny staat altijd klaar en besteedt, met hulp van 

een aantal vrijwilligsters,  heel veel vrije tijd 

in de voorbereidingen voor de beurs. Ook de 

opbrengst van de spaarpot ( bijdrage voor 
koffie / thee ) was weer voor de stichting. 

       

 
 
 
 
Namens iedereen die  middels een financiele en / of andere bijdrage geholpen heeft de kinderen en leraren 
van Sebeta- School - for –the – blind , Eyasu, Alem en anderen geholpen heeft, HARTELIJK BEDANKT!!! 
 
 Met vriendelijke groet , Edith Ruiken en Els van der Wel 
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