
                                           Voorschoten,  december 2017 – februari 2018 

Beste allemaal, 

Op 31 oktober is Els met 2 van haar ( adoptie ) kinderen naar Ethiopie vertrokken, met als prioriteit de hulpmiddelen uit de 

Cargo te halen en deze naar Sebeta school te brengen als ook familie van haar dochter te bezoeken in Gondar.  Begin oktober 

2016  was in Ethiopie de noodtoestand uitgeroepen vanwege conflicten tussen etnische groeperingen en deze maatregel is in 

augustus dit jaar ingetrokken. Er gelden nog wel veiligheidsrisico’s voor heel Ethiopie en voor bepaalde delen van het land een 

negatief reisadvies, tijdens haar verblijf vonden er lokaal buiten de hoofdstad meerdere incidenten plaats, waaronder in Bahir-

Dar ( noorden )  en bij Langano ( zuiden), waardoor reizen buiten Addis Abeba beperkt bleef. 

 

 

Zie ook  bericht Belgie / Buitenlandse Zaken op grond van de informatie Ethiopische 

Ambassade te Brussel: 

.......Tijdens de maanden september en oktober 2017 vonden er 

grote en soms gewelddadige betogingen plaats in verschillende 

steden doorheen de Oromia-regio. Bij wegblokkades werden 

verschillende chauffeurs uit hun wagen gehaald en bedreigd. Het is 

daarom aangeraden om alle verplaatsingen over de weg naar of 

doorheen de Oromia-regio te vermijden. Het gaat hier onder meer over de volgende steden: Adama, 

Ambo, Arsi Negelle, Fiche, Gobe, Muketerri, Sebeta, Shashemene en Wolisso. Ook alle reizen over de 

weg van en naar Dire Dawa, Harar en Moyale (grensovergang met Kenya) worden voorlopig 

afgeraden.  

Verplaatsingen per vliegtuig naar Dire Dawa, Jimma of Hawassa blijven wel mogelijk. Ook in de steden 

en attracties langsheen de historische route in Noord-Ethiopië (Bahar Dar, Gondar, Simien Mountains 

National Park, Axum, Lalibella, Mekelle, Gheralta Mountains) zijn er momenteel geen bijzondere 

veiligheidsproblemen. 

Reizen naar de regio’s Gambella, Somali, het Surma gebied in de Southern Nations Nationalities and 

Peoples Region (SNNPR), evenals reizen naar het grensgebied met Djibouti, Eritrea, Kenia, Soedan en 

Zuid-Soedan worden op permanente basis afgeraden....... 

 

Els had zich wel laten registreren bij 24/7 BuZa om up to date berichten mbt incidenten te ontvangen. Eveneens een bericht 

naar de Nederlandse Ambassade gestuurd met verblijfgegevens in het geval er iets zou gebeuren. 

Els had voor ruim 150 kg aan bagage bij haar, tevens een rolstoel voor Alem Getachew. Ivm de beperkingen van haar kinderen 

had Els assistentie voor de vluchten aangevraagd en met de hulp verliep de heenreis voorspoedig. Ook op de luchthaven Bole 

Airport in Addis was het mogelijk om met assistentie snel met alle bagage de benodigde visa te verkrijgen.  

De benodigde documenten ‘ proposal’ , nodig voor de autoriteiten, kreeg Els na een paar dagen van Muluberhan en heeft deze 

samen  met Yidnekachew naar het kantoor in Kality / Gumruk Megazen ( Kality  Customs Branche Office )  gebracht. Vervolgens 

telefonisch contact gehad met de transmitter Addis Abeba Gerji Cargo Terminal  mbt het vaststellen van de invoerrechten en 

het dossier met documenten, nodig om het uit te voeren. Na enige moeite mochten we naar haar kantoor ( je krijgt niet zo maar 

toestemming een bezoek te brengenaan  Bole Airport / Cargo ), dossier kwam te voorschijn  nadat Els boos geworden was , de 

transmitter hield ons aan het lijntje... we hadden  van haar niet tijdig de benodigde documenten meekregen om de 

hulpmiddelen eerder bij de CARGO ICAS  ( international cargo and aviation services ) in Gerji op te halen.  

Na ruim een week kregen we voor het eerst een document in handen waarop was aangegeven dat we slechts 2 maanden de tijd 

hadden gehad om de hulpmiddelen op te halen......in die tijd -  begin mei - was Els in Ethiopie en stond 1 pallet al buiten.... 

 

           



Op de Cargo-ICAS herkenden de manager Els met haar zoon van het bezoek eind april, van de medewerkers van de 

desbetreffende afdeling kregen we alle medewerking mits het laatste document zou worden aangepast mbt het tijdsbestek. Met 

verschillende managers gesproken, meerdere keren naar Kality / Gumruk geweest , maar zonder resultaat. Iedereen is bereid 

om te helpen, maar niemand neemt de verantwoording op zich en / of durft verantwoording te nemen en een handtekening te 

zetten. De laatste 2 dagen een bezoek gebracht aan het Oromo National Department, met verschillende medewerkers 

gesproken maar niet met de manager. Deze zou pas na haar terugkeer naar Nederland weer op kantoor aanwezig zijn.  

Na een moeizame  terugreis naar huis ( veel problemen met haar zoon  met het passeren van de security tgv zijn beperkingen)  

kwam Els in contact met een Nederlandse rozenkweker, die zijn bedrijf in Debre Zeit heeft. Hij vertelde dat hij voor het eerst in 

10 jaar het afgelopen jaar veel hinder en problemen te ondervinden mbt regelgeving en uitvoer activiteiten voor zijn bedrijf als 

ook voor de bouw van een schooltje.   Maar we geven het niet op......... 

In januari is Girma ( een zoon van Els ) vertrokken voor 2 weken naar Addis Abeba geweest om zich te orienteren mbt werk  

( studie international business and languages afgerond en heeft geruime tijd stage gelopen in Ethiopie). Hij wilde met 

Yidnekachew en vrienden ( inmiddels groot sociaal netwerk opgebouwd) eveneens proberen om de hulpmiddelen eruit te halen 

en heeft contact met dhr Assefa van The Red Cross Society, mogelijk dat met hulp van het Rode Kruis het in februari wel lukt. 

Els gaat eind februari – mits het verantwoord is vanwege in toenemende mate incidenten buiten Addis Abeba  sinds maandag 12 

februari ...Demonstrators blocked roads in towns around Addis Ababa on Tuesday on the second day of a strike called to protest 

against Ethiopia's continued incarceration of opposition politicians…..- voor een week en zal zo nodig hierover ook de 

Nederlandse Ambassade informeren ; Els wil dan ook Eyasu bezoeken die tijdens haar eerdere bezoek in november in het 

ziekenhuis lag voor complicatie(s) t.g.v. HIV en Marken Mesele die 2 hulpmiddelen tbv haar mobiliteit in bruikleen heeft. ( zie 

eerdere nieuwsbrief).  

 

Sebeta-school-for-the-blind 

Els is 2 x naar Sebeta school geweest, Yidnekachew had eerst wel overleg om te checken of het wel veilig genoeg zou zijn om van 

Addis Abeba naar Sebeta te rijden.  

       
 Leerling sebeta – school      ato ketema            scheuren in gebouwen 

Op school Ato Ketema ontmoet en een rondleiding gekregen door het schoolgebouw, de woonverblijven en de compound: het 

meubilair, de gebouwen verkeert in slechte slecht!!. Er zijn geen financiele middelen om de gebouwen te onderhouden. Vanuit 

de overheid is er geen aandacht voor de voorzieningen van de school, het blijft hooguit beperkt tot een bezoekje van 

ambtenaren, wel toezeggingen, maar die worden niet uitgevoerd en geraliseerd. Het trieste is dat de leerlingen en de 

leerkrachten ( waarvan een aantal ook een visuele beperking hebben ) de dupe. Er is zoveel nodig.... de kwaliteit van stucwerk, 

verf, hout, en overige materialen is slecht, verf bladdert snel, scheuren in het stucwerk, slecht voegwerk en tegels in de toiletten 

, geen schoonmaakmiddelen om alle ruimtes goed schoon te maken en te onderhouden. Iets wat juist voor deze doelgroep zo 

belangrijk is.        Sanitaire voorzieningen 

               
geen water......                  wc werkt niet en  tegelwerk is heel vies....                 klaslokaal, blad van tafels beschadigd       

      eetzaal             



Enige malen contact gehad met de Nederlandse Ambassade, maar ook zij kunnen helaas de school niet in hun Beleidsplannen 

projecten  als een klein project erbij nemen ( laatst in 2004 ) vanwege de grote toestroom van vluchtelingen naar Ethiopie.  

Al de pakketten beddengoed, 500 lakensetten verpakt in 10 balen, zijn inmiddels in gebruik voor de kinderen die op de 

compound wonen. Het waren niet voldoende pakketten om ook de jongeren buiten de compound een set te geven..  

       
 4 van de 10 balen beddengoed..                                                                                                             lakenset 

          
    Slaapzalen                                                                       lakens in gebruik 

Ato Ketema is heel blij met de laptop met braille en spraaksoftware die hij van de Stichting eerder dit jaar heeft ontvangen tbv 

de werkzaamheden op / voor school. 

 

Werkvoorziening voor jongeren met een beperking / zorgboerderij 

Het plan was om in de buurt en mogelijk op de compound van Sebeta-school een ‘ zorgboerderij ‘ te starten, en was er 

mondeling toezegging voor een stuk grond buiten de hoodstad , omgeving Debre Zeit of Sebeta.  

Elias Wlfchafo startte de procedure begin 2016 met de aanvraag van de benodigde documenten bij verschillende 

overheidsinstanties. Er gingen heel wat maanden voorbij.... en helaas werd in oktober van 2016 de noodtoestand uitgeroepen, 

zoals u al eerder in deze brief en vorige brieven kon lezen.  

Vanwege de nog steeds terugkerende incidenten in o.a. Oromo gebied – waar de school ligt – hebben we helaas moeten afzien 

van de start van een zorgboerderij op een locatie buiten de hoofdstad. Het laatste jaar is. Na lang zoeken heeft Yidnekachew 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 ( daar is veel werk in ) met mogelijk in de 

toekomst de start van een tuincentrum in kombinatie met een kindvriendelijke  gelegenheid waar je iets kan eten en drinken.  

De wijk GORO ligt niet ver van Bole Airport en rondom wordt de stad met nieuwe grote woonwijken uitgebreid, ook bij GORO.  

 

        
     Goro area  , stuk grond tbv project stichting berhan                  nieuwbouw wijken in aanbouw 

 

Ook op de compound van de school willen we toch in overleg kijken of er mogelijkheden zijn om een deel van de compound / 

tuin te beplanten met fruitbomen, een groentetuin en kippen. Voor alle plannen en ideeen voor (een deel ) van de grond van 

Sebeta-school moet officieel toestemming gevraagd worden aan de Oromo autoriteit , en helaas is onze ervaring dat het laatste 

jaar alles heel moeizaam verloopt.  

 

Alem Getachew – Addis Abeba 

Tijdens de eerste week een bezoek gebracht aan Alem Getachew. Els kent Alem inmiddels 10 jaar en zij heeft een mooie galerie, 



en een ruimte om kinderen tekenles te geven, als ook een zithoek buiten waar op Ethiopische traditionele wijze koffie wordt 

gezet.  

      
     Ethiopische koffieceremonie          alem getachew en haar leerlingen 

 

 Voor Alem had Els een in hoogte verstelbare rolstoel meegenomen, als ook schilderspullen van Edith en haar moeder. Het is 

altijd een warm welkom als je bij haar in het ‘ Art Centre ‘ naar binnen stapt  

Voor de kinderen, waarvan de ouders weinig of geen financiele middelen hebben, die Alem les geeft had de Stichting katoenen 

tasjes met inhoud , gevuld met tekenpotloden, kleurpotloden, gum, puntenslijper etc zodat ze ook buiten de les thuis kunnen 

tekenen. Alem heeft toestemming van de 0overheid om een( rolstoel) busje aan te schaffen / te importeren zonder de extra 

kosten mbt invoerrechten.  Met de rolstoelbus zou een vrijwillger de kinderen voor de les kunnen ophalen, iets dat nu vrijwel 

niet mogelijk is. Els hoort hier meer over tijdens het komende bezoek. 

 

      
Tasjes met tekenspullen                                      werk van leerlingen                               tekenles 

 

Sinds een paar jaar schrijft ze eenvoudige kinderboekjes , die ze ook zelf illustreert. Met de opbrengst daarvan wil ze kinderen 

met een lichamelijke beperking helpen en ondersteunen.  

Ze heeft inmiddels 4 boekjes geschreven, het 5de boekje zal gaan over de adoptie van haar kinderen ( deels met beperkingen ) 

van Els.  

   
 

De website is ook weer bijgewerkt: 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  
Mob : 06 – 20658353  
Email: stichting.berhan@gmail.com   Website: www.stichting-berhan.nl    
KvK 28102954  

IBAN : ING NL41 INGB 0005 1082 72 

http://www.stichting-berhan.nl/


 

 

 

 

 

 

 


