Voorschoten, april – juni 2018
Beste allemaal,
Half februari is Els voor een week naar Ethiopie geweest ivm Sebeta-school-for-the-blind. Een paar dagen voor haar vertrek was
er sprake van opnieuw incidenten ten gevolge van etnische politieke conflicten ( sinds 2016) Vanwege de situatie had ze i.v.m.
het reisadvies contact opgenomen met de afdeling Consulaire Zaken van de Nederlandse Ambassade in Addis Abeba. Afreizen
naar Addis was wel mogelijk, reizen buiten de hoofdstad werd afgeraden indien het niet noodzakelijk was. Vlak voor vertrek
kwam in het nieuws dat de premier zou aftreden om verdere escalatie te voorkomen. Tijdens haar verblijf werd wederom de
noodtoestand uitgeroepen. Met de registratie bij BZ 24/7 was het mogelijk om direct een sms te ontvangen in het geval
incidenten zouden plaats vinden.
ADDIS ABEBA - SEBETA - CARGO
Direct na aankomst is er contact opgenomen met de transmitter van de CARGO mbt de stand van zaken over alle hulp- en
leermiddelen voor Sebeta-school in de CARGO. Tegelijkertijd is er contact opgenomen met een medewerker van The Red Cross
in Addis , als ook met een van de consulenten van de Consulaire Afdeling van de Nederlandse Ambassade mbt alternatieven /
hulp mbt de CARGO.
Binnen 2 dagen was er een uitnodiging om op het hoofdkantoor van The Red Cross te komen; na een gesprek bleek dat zij helaas
niets voor onze Stichting konden doen. Ook de Nederlandse Ambassade kon ons niet tot steun zijn met contacten van de ICAS/
CARGO.
Na een gesprek met de transmitter bleef als laatste optie over de mogelijkheid om over alle hulpmiddelen
( met een waarde van ruim 40.000 € ) invoerrechten te betalen, aangezien er geen ander alternatief was hebben we daar in
toegestemd.
Dit betekende wel dat opnieuw de benodigde formaliteiten moeten worden afgehandeld.....en ook dat neemt helaas veel tijd in
beslag. Opnieuw moeten van Sebeta-school documenten voorzien van diverse stempels, namens de autoriteiten van de regio,
ingediend worden. Het was de bedoeling dat Els in juni een week zou gaan, maar de reis is uitgesteld tot begin september. Ato
Ketema van Sebeta - school heeft begin juni de laatste benodigde documenten naar de CARGO in Addis gebracht. Els heeft
inmiddels voor de 1ste week van september vrij genomen en is al begonnen met voorbereidingen van de reis.
Eindelijk goed nieuws: in september kunnen we de hulpmiddelen naar school brengen!! De oudste zoon van Els gaat ook mee.
Hij heeft 4 jaar geleden computers in elkaar gezet tbv de school en kan alle computers, software nakijken en een helpende hand
bieden bij alle nieuwe hulpmiddelen ( braille schrijfmachines, milestones etc ). Ze nemen dan ruim 120 kg aan bagage mee, deels
kleding voor de kinderen van Sebeta school, deels materialen voor Alem en Eyasu.
Tijdens haar verblijf was het dit keer niet mogelijk buiten de hoofdstad een bezoek te brengen aan Sebeta-school-for-the-blind.
Voor het eerst sinds 35 jaar is vanaf begin april een nieuwe premier aangesteld, een Oromo (de grootste bevolkingsgroep, die de
afgelopen 3 jaar de heftigste protesten aanvoerde tegen de autocratische regering.
.....Met de verkiezing van Abiy Ahmed tot toekomstige premier van Ethiopië hebben de hervormers het gewonnen van de
hardliners. Het politiek en etnisch verscheurde Afrikaanse land is hiermee, in elk geval voorlopig, in kalmer vaarwater
terechtgekomen, na maanden op de rand van een burgeroorlog te hebben verkeerd. Ahmed is een Oromo, de grootste
bevolkingsgroep, die de afgelopen drie jaar de heftige protesten aanvoerde tegen de autocratische regering en meer democratie
eiste...... ( dagblad Trouw dd 29 maart 2018)
Hij vertegenwoordigt een van de grootste etnische groeperingen ( Oromo) in Ethiopie; dit geeft ook weer hoop voor ons project
Sebeta-school-for-the-blind aangezien de school in Sebeta in Oromo gebied ligt.
Inmiddels is Yidnekachew meerdere malen naar de school geweest ivm de formaliteiten. Met hulp van Ato Ketema
leraar Engels ( blind) is door Wez Tarik ( transmitter) het de kosten van invoerrechten berekend voor een bedrag van 250.000 –
300.000 ETB. ( rond de 7500 - 10.000 €).
We hopen dat we van u voor dit bedrag een financiele bijdrage kunnen krijgen aangezien - op grond van onze steun en
transporten sinds 2004 - een dergelijke regelgeving niet aan de orde was. Helaas viel ons transport begin 2017 net samen met
de onrust in het land en alle gevolgen daarvan........
In september kunnen we een specificatie krijgen van de berekening van de invoerrechten per hulpmiddel en deze zullen we dan
ook in de volgende nieuwsbrief plaatsen.
Nu het weer mogelijk is om naar Oromo gebied zonder risico te reizen heeft Yidnekachew meerdere malen een bezoek gebracht
aan school. Vorig jaar hebben Edith en Els gezien in welke omstandigheid de school verkeert, een emotioneel moment om te

zien dat er geen geld beschikbaar is voor onderhoud van de school!! Het schoolmeubilair is grotendeels aan vervanging en deels
aan reparatie toe. Het is inmiddels al weer ruim 10 jaar geleden dat we voor een deel van de kinderen van school
schoolmeubilair hebben aangeschaft. Dit keer willen we met de aanschaf ook rekening houden met de verschillende maten van
de stoelen en banken, passend bij hun leeftijd en lengte. Momenteel houdt het huidige meubilair daar geen rekening mee. Alle
stoelen en tafels hebben dezelfde maat....

Lokaal aannemers-/ timmerbedrijf
ato ketema
een van de klaslokalen
Yidnekachew heeft lokale bedrijven benaderd waarvan de eigenaar mee geweest is om op school te kijken en een offerte te
maken.

Schoolmeubilair

als ook hang- en sluitwerk van alle deuren van de lokalen

Bij veel tafels is het blad beschadigd, ivm het gebruik en inzetten van de tast ( braillelezen ) moet het blad egaal zijn en geen
houtsplinters bevatten. Bij veel stoelen zijn de rugleuningen afgebroken, met goed laswerk kunnen deze nog gerepareerd
worden. Het advies is om 100 nieuwe stoelen te maken en een deel te repareren, dat geldt ook voor de tafels.
De kwaliteit van de materialen moet goed en duurzaam zijn, het schoolmeubilair moet voor langere tijd meegaan. Helaas hangt
daar wel een prijskaartje aan.
De kosten worden begroot op een bedrag van 325.000 birr ( 1 € = 30 / 33 birr koers half mei) .
ALEM ART CENTRE
In de wijk Gerji ligt de Gallery /Alem Art Centre van Alem Getachew, hierover hebben we al eerder in de vorige nieuwsbrieven
geschreven. Alem is rolstoelafhankelijk, ze is met hulp van haar vrienden actief om haar Art Centre uit te breiden. Vanwege haar
eigen fysieke beperkingen ( ook in haar handen!!) richt ze zich al een aantal jaren op kinderen en jong volwassenen met een
lichamelijke beperking, de meeste kinderen zijn ook rolstoelafhankelijk.
( zie nieuwsbrief) Daarnaast is ze ook begonnen met het schrijven en illustreren van kinderboekjes, eerst alleen in het Amhaars ,
maar nu ook in het Engels. De boekjes zijn deels autobiografisch en hebben als thema ‘ het kind met een beperking’. De
opbengst daarvan komt ook ten goede aan het trainingscentrum voor de kinderen.
Ze wil deze kinderen een toekomst
bieden door de kennis , technieken
etc bij te brengen op het gebied van
schetsen, tekenen, schilderen en het
werken met / op verschillende
materialen.
Alem heeft haar plan en begroting
uitgewerkt en wil ivm de problemen
mbt het vervoer voor deze doelgroep
( er is geen speciaal vervoer!!) ook de
mogelijkheid tot huisvesting bieden
aan een klein groepje kinderen,
daarnaast wil Yidnekachew ook
kinderen halen / brengen tegen
alleen de kosten van benzine.

Haar Gallery is de laatste maand verbouwd en heeft nu ipv buiten, binnen gelegenheid een kopje koffie te drinken, naar de
Ethiopische ceremonie.

Alem Getachew

leerlingen

Auto wasplaats:
Al eerder schreven we dat vanwege de steeds terugkerende incidenten in o.a. Oromo gebied - waar de school ligt - we helaas
hebben moeten afzien van de start van een zorgboerderij op een locatie buiten de hoofdstad. Na lang zoeken heeft
Yidnekachew vorig jaar samen met Ayu een stuk grond in de wijk GORO, een wijk volop in ontwikkeling, gevonden waar in
december een start gemaakt is met het verkrijgen van toestemming om een werkplek voor jongeren met een beperking te
starten. De wijk ligt niet ver van de ringweg om Addis heen en is goed bereikbaar. Het plan voor een werkvoorziening voor
jongeren met een beperking in de hoofdstad wordt nu verder uitgewerkt, er wordt gedacht aan een autowas- en poetsbedrijf
dat volop werkgelegenheid biedt.

GORO: stuk grond voor auto wasplaats + wijk in aanbouw

voorbeeld van auto wasplaats in wijk Gerji

Eyasu Adugna
Eyasu heeft ivm TBC en HIV geruime tijd doorgebracht in een speciale kliniek, inmiddels is hij in redelijke conditie en heeft hij het
ziekenhuis verlaten. Eyasu heeft geen inkomen, voorheen steunde stichting Berhan hem mbt de kosten voor huur, eten en
drinken, studie en zo nodig medische hulp.
Hij heeft zelf en namens vrienden van hem een beroep op onze Stichting gedaan voor een bijdrage mbt kosten dagelijkse leven :
huur kamer en zijn 1ste levensbehoeften. Voor medische behandeling kan hij vanwege zijn visuele beperking een beroep doen op
medicatie voor HIV in het Tikur Anbessa (Black-Lion ) Hospital. Mogelijk kan hij tzt buiten de compound van Sebeta school gaan
wonen, maar momenteel is in Addis beter vanwege zijn medische behandelingen.
Voor iedereen die middels een financiele en / of andere bijdrage gegeven heeft , namens de kinderen en leraren van SebetaSchool - for - the - blind , Eyasu, Alem en anderen : HARTELIJK BEDANKT!!!
Zie verder ook op de website: www.stichting-berhan.nl.
Met vriendelijke groet , Edith Ruiken en Els van der Wel
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