
 

                                                                                   Voorschoten,  juli - oktober 2017 

Beste allemaal, 
 
In 2016 heeft Stichting Berhan middels fondsenwerving en particuliere initiatieven voldoende financiele middelen 

ontvangen om de  projecten in Ethiopie verder uit te werken.  

Begin januari is voor ruim 500 kg aan hulp- en leermiddelen (o.a.  80 taststokken , 4 perkins braille schrijfmachines, 1 

brailleprinter, 1 sprekende braillemachine, sprekende rekenmachines, pennytalks sprekende labellezers, milestones, 

braillepapier / kettingpapier, 50 reglettes met prikpennen, sport- en voetballen, laptop met software voor braille en 

spraak, 500 stuks kinderkleding van de Hema ) met luchtvracht van TTS Transair  via Saoudie - Arabie naar Addis 

Abeba  gebracht. 

 

         
Voorschoten  januari 2017                        transport TTS Transair                  Hema -outlet              invoice / bill of loading 

 

Begin oktober 2016  is in Ethiopie de noodtoestand uitgeroepen vanwege conflicten tussen etnische groeperingen 

en deze maatregel was helaas nog steeds van kracht. In tegenstelling tot eind 2016 was het in juni 2017 wel mogelijk 

om buiten de hoofdstad Addis Abeba te reizen. Er gelden wel veiligheidsrisico’s voor heel Ethiopie. 

De leefsituatie wordt er voor veel inwoners niet gemakkelijker op, de situatie lijkt zelfs wel slechter i.v.m. ons eerste 

bezoek ( vanwege de adoptie van onze kinderen) in 1994. De infrastructuur in Ethiopie verbetert met hulp van China, 

maar met het invoeren van het belastingsysteem sinds 1 - 2 jaar komen kleine zelfstandigen in grote financiele 

problemen! Met hun geringe inkomen kunnen ze met moeite de huur, schoolgeld  medische hulp betalen, laat staan 

het belastinggeld waarvan de hoogte niet naar inkomen wordt vastgesteld.  

Eind juni zijn Edith Ruiken en Els van der Wel , allebei met  2 volle koffers + rollator voor een week naar Ethiopie 

geweest om o.a. Sebeta-School-for-the-Blind  te bezoeken en voor zover mogelijk de formaliteiten - om de 

hulpmiddelen uit de CARGO mee te krijgen - af te ronden. Na een vlotte reis met een overstap in Istanboel ’s nachts 

aangekomen.  

Yidnekachew stond al klaar en Asrat Zerihun eveneens met zijn auto om onze bagage mee te nemen.  

 

Addis Abeba  - Sebeta 

De volgende dag had Yidnekachew telefonisch contact gehad met Muluberhan, zij heeft een aantal jaren in 

Rotterdam gestudeerd en heeft o.a. de overeenkomsten -  nodig voor de desbetreffende instanties opgesteld.  

Itt voorgaande jaren nemen formaliteiten dit jaar helaas veel tijd in beslag. Het betreft de Addis Ababa Airport 

Customs Branche Office vlakbij de wijk Gerji, de Cargo building op Bole International Airport en in Kality waar de 

benodigde formaliteiten moeten worden afgehandeld.  



        
Documenten Sebeta-school , Dir Abera in Bole Airport in Office invoer en belasting , Ato Ketema 

 

Voor alle materialen heeft Stichting Berhan inmiddels invoerrechten ruim 75.000 birr betaald, de braillemachines en 

alle andere electrische hulpmiddelen zijn belastingvrij. Voor de opslag tot en met juli is betaald en voor de huidige 

procedure om hulpmiddelen in te voeren was het nodig om een ‘ proposal’ te laten opstellen tussen Stchting Berhan 

en Sebeta – School. Dit heeft heel veel tijd in beslag genomen , telkens moesten er aanpassingen in aangebracht 

worden. 

 

           
 ‘speciale sportballen        sprekende braille machine      geluiden-memory              braille schrijfmachine 

 

Helaas moest de directeur Ato Abera van de school opnieuw formulieren aanleveren om ervoor te zorgen dat niet 

nogmaals gevraagd werd voor belasting over de belastingvrije artikelen.  

De overeenkomst tussen Sebeta - School - for - the - Blind en Stichting Berhan , eerder goedgekeurd, moest nu weer 

op naam van de school i.p.v. de Stichting, kortom een hoop bureacratie.  

Nog steeds hoop dat we het binnen een week konden afronden, maar ivm ziekte van Muluberhan en korte opname 

in het ziekenhuis, lukte het niet voor het eind van onze week.  

Aan het eind van de week hebben we een bezoek aan de school gebracht. De kinderen hadden vakantie en de 

kinderen die famile hebben, zijn tot half september bij hun familie.  

De leraar Engels Ato Ketema stond ons al op te wachten en liet ons een aantal lokalen zien als ook een aantal 

leefruimtes van de gebowuen waar de kinderen wonen.  De directeur Ato Abera was intussen bij ons, hij spreekt 

geen Engels maar mbv de vertaling van Ato ketema konden we communiceren.  

Het schoolgebouw en aangrenzende gebouwen waar de kinderen wonen en slapen, zijn in hele slechte 

bouwtechnische staat.  

     
 ....een van de open stopcontacten....levensgevaarlijk;  de galerij , toegang tot de klassen en schimmelvorming tijdens 

de regentijd. Kapotte ramen en gordijnen die o.a. in het compterlokaal aan vervanging toe zijn... 



In mei heeft Els al een offerte laten maken mbt het vernieuwen van alle electriciteitskabels en voorzieningen voor 

het sanitair, maar de situatie is veel schrijnender dan het er in eerste instantie uit zag. Vertegenwoordigers die 

namens de Ethiopische regering heel af en toe de school bezoeken, beloven wel  dat financiele hulp geboden wordt 

maar in de praktijk gebeurt er niets.... 

Ook het schoolmeubilair intussen al weer ruim 7 jaar oud is aan vervanging en / of reparatie toe, dit geldt ook voor 

de slaapruimtes en matrassen. Edith en ik waren geemotioneerd toen we rondgeleid werden , er is vanuit de 

overheid  totaal geen aandacht voor deze groep kinderen met een zintuiglijke beperking.  

Ato Ketema zorgt voor alle lokalen waar o.a. ICT ( computers  )en overige low vision materialen zijn ondergebracht ( 

o.a in de bibliotheek beeldschermloepen, daisyspelers, voorleesappararten ) . De computers werken allemaal ! maar 

wel is het van groot belang dat er nieuw glas in de ramen  moet worden geplaatst. Voor Ato Ketema ging een wens 

in vervulling, Stichting Berhan heeft hem voor de school een laptop geschonken met software  ‘ Dolphin Schermlezer 

v16 + 3 stemmen’ betreffende braille en spraak  

( Engels). Ato Ketema geeft Engelse les en beheert het computerlokaal. 

 

      
 Ato Ketema                 directeur Abera en ato Ketema                     kapotte stoelen 

 

In de ‘ Store ’ staan 500 stuks pakketten met lakens opgeslagen. Eind oktober reist Els naar Ethiopie en kunnen 

eindelijk de hulpmiddelen naar Sebeta worden gebracht en de lakenpakketten door haar uitgedeeld. 

             
       Beschadigde tafels                                    deel van de 500 pakketten lakensets 

 

Stichting Berhan wil - ondanks de lange procedure dit jaar -  toch graag SEBETA school, de kinderen en de 

leerkrachten blijven steunen! , het is zo hard nodig !! 

 

Eyasu Adugna – Addis Abeba 

Stichting Berhan steunt Eyasu al ruim 10 jaar, Eyasu is blind en hij studeerde aan de Kotebe College in Addis. Helaas 

heeft hij in toenemende mate gezondheidsklachten en was in overleg met Eyasu eerder dit jaar afgesproken dat hij 

zou verhuizen naar Sebeta, opdat hij dan de kinderen kan ondersteunen met het leren van bv braille en zelf ook 

gebruik kan maken van de aanwezige braillemachines.  

Eysau zag er tijdens  de eerdere bezoeken van Els niet gezond uit, tijdens ons laatste bezoek had hij veel pijn tgv  

gordelroos. Zodra iemand in Ethiopie gordelroos heeft , blijkt hij / zij vaak HIV positief te zijn. Na onze thuiskomst 

kreeg Els het trieste bericht dat ook Eyasu HIV positief is.  

Voor Eyasu had de Stiching o.a. een aantal deelbare taststokken, braille papier , een lakenset en kleding 

meegenomen.  

 

 



Marken Mesele  - Addis Abeba  

Edit en Els hebben  Marken Mesele bezocht, Marken is bijna 3 jaar, heeft cerebrale parese . Els heeft haar eind 

januari voor het eerst gezien tijdens een gesprek met haar ouders. Marken kan ten gevolge van haar beperkingen 

met moeite staan en lopen. De ersenbeschadiging heeft er toe geleid dat zij minder controle heeft bij motorische 

functies en hierin ondersteund moet worden.  

Op advies van collega’s van Els heeft zij contact gezocht met de manager  dhr P Jordens van  Atlas Kidtech en hij 

heeft Stichting Berhan met grote korting 2 hulpmiddelen ten behoeve van het staan en lopen voor Marken 

aangeboden. Met behulp van het transportbedrijf TTS en Dawit Teshome van Ethiopian Airlines was het mogelijk om 

in heel kort tijdsbestek ( 2 dagen ) de hulpmiddelen naar Frankfurt te brengen zodat deze met de vlucht van 28 april 

met Ethiopian Airlines bij uitzondering als excess bagage in het ruim mee mocht.  

Na het laatste bezoek van Els in april was Marken iets aangekomen in gewicht en was minder vaak ziek tgv 

(infectie)ziektes.  

Marken herkende Els nog en maakt veel gebruik van de Walker, een grote stralende glimlach op haar gezicht. De 

statafel is ook in gebruik tijdens oa de eetsituatie.  

Beide ouders zijn zo blij met de hulp van Stichting Berhan, er is een contract opgesteld dat beide hulpmiddelen van 

Stichting Berhan blijven en Marken er – zo lang nodig – gebruik van kan maken.  

 

         
  Marken Mesele                     ophalen WALKER  uit Bole Airport en transport                         

 

Alem Getachew 

Els heeft Alem in 2007 voor het eerst ontmoet in de wijk waar ze in een heel klein optrekje van  schilderde en 

probeerde haar kunst te verkopen. Deels met steun van Stichting Berhan, maar vooral door haar 

doorzetttingsvermogen, haar talent, haar kennis en  kon ze binnen een paar jaar verhuizen naar een grotere ruimte 

waar ze vorm kon geven aan haar galery. Naast het schilderen maakte ze ook een start met het schrijven van 

eenvoudige kinderboekjes, tevens geillustreerd door haarzelf. De onderwerpen van de verhalen waren grotendeels 

autobiografisch, en ze is zich dan ook steeds meer gaan richten op kinderen met een lichamelijke beperking.  

Zij heeft zelf met de start van de kinderboekjes Stichting   opgericht. In de laatste jaren heeft ze meerdere malen 

meegedaan aan tentoonstellingen, en kreeg ruim 3 - 4 jaar terug de kans om in de wijk Gerji op een centraal punt 

een ruimte te huren , waar ook meer mogelijkheden waren om les te geven. 

Inmiddels geeft ze volop les aan kinderen, maar hhar wens gaat vooral uit naar  het lesgeven aan kinderen met een 

lichamelijke beperking ( rolstoelafhankelijk) , waarvan de ouders vaak niet de financiele middelen hebben om de 

tekenlessen en het vervoer te regelen.   

Alem heeft toestemming om – vrij van invoerbelasting !! -  een auto / bus te importeren die geschikt is voor het 

vervoer van rolstoelafhankelijke kinderen en jong volwassenenMet de inzet van een vrijwillige chauffeur  kunnen 

kinderen voor de lessen worden opgehaald en thuis gebracht.  

 De belasting die betaald moet worden voor het importeren van een auto / bus is  extreem hoog in Ethiopie, het zou 

fijn zijn om een mogelijkheid te vinden haar wens te kunnen realiseren middels de aanschaf van een geschikte 2de 

hands bus, mogelijk middels een aanvraag te doen bij bv de Wilde Ganzen. De kosten van het transport over zee zijn 

niet hoog. 

Ook geeft zij in de zomervakantie ( juli – half september ) uitgebreide workshops en tekenlessen aan de kinderen, de 

workshops worden afgesloten met een certificaat.  



  

    
   Alem Getachew          met Edith                                                          tekenles 

Els neemt eind oktober ruim 130 kg mee aan hupmiddelen, o.a. ook katoenen, beschilderde tasjes met inhoud (etui 

met kleurpotloden, teken-/schetsboek etc ) voor de kinderen met een lichamelijke beperking  

( vaak rolstoelafhankelijk). 

                  
    les aan jong volwassenen met een beperking                                                    leerling met syndroom van down 

 

Alem heeft ook een andere rolstoel nodig, de rolstoelen verkrijgbaar in Ethiopie zijn van mindere kwaliteit en niet 

aangepast aan de lichaamshouding van Alem, Els heeft een meer geschikte, verstelbare  rolstoel gevonden voor 

Alem en neemt deze mee naar Addis Abeba, evenals 125 kg aan o.a. 2de hands kleding van Leny Angenent.  

                          
                            Invacara rea focus SW-45 

 

Kledingwinkel Addis Abeba 
Er is in februari een start gemaakt met de voorbereiding voor het inrichten van een ruimte tbv de verkoop van 
kleding. Els heeft daarvoor een ruimte beschikbaar gesteld in de wijk Goro, intussen zijn de schappen in de winkel 
aangebracht en kan Els verder met de indeling van de winkel.  
 

        Verbouwing van de winkel 
 



Oktober 2017 

Els vertrekt 31 oktober naar Ethiopie, reizen in en rondom de hoofdstad is mogelijk : 

4 augustus 2017:   ‘ADDIS ABEBA - Het Ethiopische parlement heeft vrijdag ingestemd met het opheffen van de 

noodtoestand, die vorig jaar was afgekondigd nadat bij grootschalige rellen honderden doden waren gevallen. De 

situatie is volgens de regering inmiddels weer grotendeels gestabiliseerd.’ 

Wel geldt voor een groot deel van het land ‘ reizen met een veiligheidsrisico.  Zij hoopt begin november  

Eindelijk alle hulpmiddelen naar Sebeta school te kunnen brengen en in de volgende nieuwsbrief daarover meer te 

kunnen laten zien.  

 

Inmiddels is de website met behulp van Rick vernieuwd, kijk op www.stichting-berhan.nl.     
 
Voor iedereen die middels een financiele en / of andere bijdrage gegeven heeft , namens de kinderen en leraren van 
Sebeta- School - for –the – blind , Eyasu, ouders van Marken,  
Alem en anderen  HARTELIJK BEDANKT!!!  
 
Met vriendelijke groet , Edith Ruiken en Els van der Wel  
 
STICHTING BERHAN  
t.a.v. Els van der Wel  
Papelaan-west 180  
2254 AK Voorschoten  
Nederland  
Mob : 06 – 20658353  
Website: www.stichting-berhan.nl  
Email: stichting.berhan@gmail.com  
KvK 28102954  
ING NL41 INGB 0005 1082 72 
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