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 Nieuwsbrief Stichting Berhan     2015  .  

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

Yidnekachew Gizaw en Keftw Bahru uit de CARGO / Ethiopian Airlines mogen halen na 2 weken 
procedure en formaliteiten. In februari 2015 zijn Edith en Els naar Sebeta geweest om de software ( spraak 
en vergroting ) op de computers te installeren, als ook de overige hulpmiddelen op het gebied van low 
vision ,ICT, de clearreaders te installeren en de leerkrachten van instructies te voorzien. 
Begin oktober is een vriend, Asrat Zerihun, naar Sebeta geweest voor een computercheck, de oude 
computers in de bibliotheek heeft hij nagekeken en waar nodig onderhoud verricht. Inmiddels heeft hij ook 
de nieuwe PC’s nagekeken, ze werkten alle 4 goed, alle beeldschermloepen en overige low vision 
materialen nagekeken. Hij wil zijn kennis mbt gebruik computers overdragen aan de leraren en leerlingen 
en met hen oefenen hoe te werken op de PC en de speciale software, zoals spraak en vergroting. Hiervoor 
heeft hij contact met de directeur gehad, maar dan zouden wij voor een financiele vergoeding voor Asrat 
Zerihun moeten zorgen.  Voor internet heeft hij contact gezocht met Ethio-Telecom ivm internetverbinding 
en de maandelijkse kosten ( excl aansluitkosten 2889 birr = 130 euro ) komen op ong 450 birr per maand ( 
20 euro ). 
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                 Asrat  nov ’15                                                          glucosemeter, lancetten en strips 
 
 

Tijdens ons verblijf hebben we in Sebeta voormalig directeur Toomas ontmoet.   

Sinds 2012 werkt hij bij de overheid en heeft vanuit zijn werk veel goede contacten binnen de verschillende 
afdelingen van de overheid. Het was fijn om hem weer te ontmoeten en hebben met elkaar gesproken over 
de toekomst van Sebeta.  
Vanwege al onze steun gedurende de afgelopen 10 jaar tbv  Sebeta - School - for - the - Blind: de kinderen 
en leerkrachten van Sebeta,  wil Dhr Toomas als dank ons helpen en is hij de procedure en formaliteiten 
om de desbetreffende documenten te verkrijgen, gestart om voor Yidnekachew en Els een groot stuk land 
in Sebeta  – zonder financiele bijdrage ! -  te bemachtigen, waarmee voor de kinderen / jongeren met een 
zintuiglijke of lichamelijke beperking -  o.a. van Sebeta - een nieuw project gestart kan worden. Voor 
jongeren met een handicap is het heel moeilijk om  – ondanks een opleiding – werk te vinden.  



De procedure is een tijdrovende kwestie en hiervoor zijn Kefetw Bahru en Elias Wlchafo actief bezig om bij 
de instanties de benodigde gegevens te verkrijgen. Elias heeft diabetes, om zelf dagelijks de hoogte van 
zijn bloedsuiker te meten hebben we een glucosemeter , teststrips en lancetten opgestuurd.  
Begin  / voorjaar 2016 hoopt Els weer voor korte tijd naar Ethiopie te gaan om verder te werken aan de ICT 
en de low vision hulpmiddelen, ook kan Els door het CBB ( Christelijke Bibliotheek voor Blinden en 
Slechtzienden ) alle handleidingen van de hulpmiddelen in braille laten omzetten en meenemen.  
 
Voor de school zijn op het gebied van onderwijs o.a. de volgende hulpmiddelen nodig: 

- braille papier 
- braille schrijfmachine 
- taststokken in verschillende lengtes . deelbaar en niet deelbaar, taststokken gaan vanwege de 

ondergrond ongeveer 2 – 3 jaar mee ( ‘ verbruiksmateriaal ‘ ) 
- reglettes en de bijbehorende prikpennen voor het schrijven van braille  
- UV-shields ( voor de slechtziende kinderen die last hebben van lichthinder , als ook voor de 

kinderen met albinisme ( geen pigment en het zonlicht beschadigt het netvlies van het oog en de 
huid ) als ook petten en zonnebrandcreme ter bescherming van de huid 

- voelbumps ( voor het markeren van apparaten ) 
 

Deze hulp- en leermiddelen heeft Stichting Berhan altijd bij Worldwide Vision besteld, de manager geeft 
ons altijd ruim 30 % korting op de aanschaf van diverse materialen. 
 
In 2004 heeft Els ( introductie door Carlos Iori en Mulu – Ethiopian Lion’s Club ) voor het eerst kennis 
gemaakt met de school en werd de school – deels – gerenoveerd mbv financiele middelen van 
Ethiopische Lion’s club als ook met hulp van de Nederlandse Ambassade ! in Ethiopie. De ambassade 
steunt de school al lang niet meer, Els heeft met haar bezoek in het voorjaar van 2014 nog een nieuwsbrief 
op de ambassade  achtergelaten maar daar is geen enkele reactie op gekomen. 
Nu is het inmiddels 2016 , ruim 10 jaar verder - en ontbreekt het aan onderhoud mbt de gerenoveerde 
gebouwen met name het schilderwerk en loodgieterswerk tav douche en wc’s.. Asrat Zerihun heeft ons in 
december een aantal foto’s toegestuurd. Verf en andere bouwmaterialen zijn van mindere / slechte kwaliteit 
, dat is nu goed te zien in verschillende gebouwen.  
Tijdens ons bezoek komen we in vrijwel alle gebouwen itt de meeste bezoekers. Dan valt pas op wat er 
allemaal nog nodig is om het voor de kinderen wat meer leefbaar te maken. Op de compound zijn de 
voorzieningen in de verschillende gebouwen nog vrij primitief, de kinderen hebben in de slaapzaal vrijwel 
geen mogelijkheid om hun kleding op te bergen, het zou mooi zijn als door een lokaal bedrijf enkele kasten 
gemaakt zouden kunnen worden. Verder ontbreekt het hen aan beddengoed, zoals onderlakens en lakens 
en fatsoenlijke dekens. De meeste kinderen komen uit arme gezinnen en hebben niet de financiele 
middelen dit aan te schaffen.  
Ook wenselijk om in de toiletten wat extra voorzieningen ( o.a. nieuwe emmers met toebehoren, 
handdoekrek, handdoeken, zeep, schoonmaakmiddelen ) aan te schaffen om de hygiene te bevorderen. In 
Ethiopie wordt er ipv toiletpapier water gebruikt voor het reinigen, in de toilet van het schoolgebouw  staat 
er dan een kapotte plastic emmer met een roestig blik waarmee leerkrachten en kinderen dit moeten doen.  
Zeep en andere schoonmaakmiddelen zijn voor Ethiopische begrippen duur, en kan er niet goed worden 
schoongemaakt. Juist voor deze kinderen met een visuele beperking is het belangrijk dat alle ruimtes goed 
schoongemaakt worden om ziektes te voorkomen. 
Ook wil Els met een volgend bezoek o.a. het schoonmaken van de wasruimtes en toiletten bespreken en 
mogelijk instructies aanreiken mbt hygiene.  
 

                        
                   Douche ruimte                                  gang schoolgebouw   wc  
 



 
 

A .Zorgboerderij Sebeta – Farming of Health Sebeta   

                                                          
                                                  Sebeta Farming of Health 

                                                                     

Al langere tijd heeft Stichting Berhan het idee om een Zorgboerderij / Sebeta Farming for Health op te 
zetten, een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat ruimte biedt aan mensen die vanwege hun 
beperking(en ) hulp, zorg of begeleiding nodig hebben.  
In Ethiopie zijn er geen mogelijkheden om met een zintuiglijke of lichamelijke beperking in een ‘ sociale 
werkvoorziening ‘  te werken. Een zorgboerderij stelt jongeren in de gelegenheid om een begeleide leer- en 
werkplek te bieden en biedt ruimte voor individuele behoefte, activering, integratie en resocialisatie van 
mensen met een beperking . Mensen leren door ervaring. Dat is een belangrijk principe voor werken op 
een zorgboerderij. Zelf ervaren is een uitstekende manier om vaardigheden en kennis op te doen. Op een 
boerderij worden mensen bijna vanzelfsprekend en intuïtief aangesproken op hun mogelijkheden. Niet hun 
tekorten worden benadrukt, maar juist hun kwaliteiten !!. Veel mensen ervaren dat werken op een boerderij 
gezond maakt door het werken in de natuur als ook door de kleinschaligheid.  
 
De Sebeta Farming for Health wil zich richten op jongeren met een zintuiglijke ( visuele beperking Sebeta 
) als ook op jongeren met een lichamelijke beperking. Jongeren met een beperkte visus zijn in staat om 
onder begeleiding - eenvoudige - werkzaamheden te leren, dit geldt ook voor de jongeren met een 
lichamelijke beperking. Net als ieder ander hebben zij ook recht op een zinvolle dagbesteding, op deze 
manier is het mogelijk dat zij in hun eigen tempo toch in staat zijn te werken en daarmee een doel hebben 
in hun leven.  
 
Met de opzet van een zorgboerderij ( gemengd ) kan een start gemaakt worden met - kleinschalig - 
akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt (een groentetuin o.a. boontjes, paprika, aardappelen, wortelen, uien, 
tomaten en kruidentuin ,een boomgaard  / fruit ( appels, bananen, meloenen, mango ) als ook op 
kleinschalig niveau veeteelt / pluimvee , het houden van kippen ( eieren), het houden van 1 - 2 koeien ( 
melk ). 
 
Ook bestaat de mogelijkheid een kleine winkel te starten waar de producten kunnen worden verkocht. ( >  
inkomsten agrarische producten ), naast de afzet van de producten t.b.v. de Sebeta - school - for –the - 
blind. Hierdoor kunnen de kinderen op de compound meer gevarieerd eten i,p.v. de lokale endjerra met 
shiro, een saus gemaakt van erwten.  
 

     
 
                      sebeta school oktober 2015 : endjerra met shiro 
 



             
   
                 voorbeeld  huis / onderdak boer en afrastering tbv bescherming vee 
 
Vanaf 15 december is met regelmaat de dreiging van een nieuwe hongersnood in het nieuws ( zie NOS / 
RTL nieuws ), sinds 30 jaar de ergste droogte in met name het oosten en zuiden van Ethiopie.  De laatste 
hongersnood was in 1984 en de schatting is dat 10 miljoen mensen een ernstig tekort aan water en 
voedsel hebben. Ook is het dagelijks leven het laatste jaar een stuk duurder geworden, levensmiddelen,en 
andere producten nodig voor de eerste levensbehoeften. Met de slechte oogst zal ook de prijs van teff 
(graanproduct voor het maken van endjerra ) en daarmee de endjerra duurder worden. Maar ook bv vlees 
en eieren zijn te duur voor de lokale bevolking en dat geldt zeker voor de kinderen van Sebeta. 
 
Om dit te realiseren is een meerjarig beleidsplan opgesteld en moet de Stichting aan een aantal 
voorwaarden voldoen, o.a. 

- voor de zorgboerderij zal een Zorgboer moeten worden aangesteld die over voldoende kennis en 
vaardigheden beschikt en ondersteuning krijgt vanuit een organisatie en onze Stichting.       

- het hebben van een startkapitaal en inzage daarvan voor ‘ Investment Office ‘ te Addis Abeba 
- de noodzaak van investeren in voorzieningen – gericht op veiligheid en fysieke toegankelijkheid 

om op de zorgboerderij deze doelgroep te kunnen ontvangen. 
Een bedrijf waarvan het productiegedeelte volledig is aangepast voor optimale deelname en zo nodig, zorg 
kan worden gegeven, rekening houdend met het ontwikkelen van activiteiten afgestemd op de behoeften, 
die een gevarieerd werkaanbod opleveren, in combinatie met een zo goed mogelijk (commercieel) product.  
Het aantal deelnemers waarmee gestart wordt, is 5 - 10 ; het streven is om het aantal deelnemers in de 
toekomst uit te breiden naar 25 of meer. 
 
 

 Winkel met verkoop van 2de hands kleding 

Een aantal jaren geleden heeft Els tijdens de bezoeken aan de familie van haar dochter in Gondar een 
aantal jongeren ontmoet, die allen een zintuiglijke of lichamelijke beperking hebben. Ze woonden onder 
erbarmelijke omstandigheden op de compound van de Bahta Church.  
Eyasu Adugna -  blind  
Yismaw            -  verlamd tgv de polio 
Amare Dessie  -  amputatie van zijn linkerbeen tgv een tumor 
 

            
 eyasu adugna  2015  addis abeba         els , eyasu en edith              amare  2007  gondar     yismaw 2005 gondar 
 

Eyasu Adugna woont in Addis Abeba en volgt een opleiding tot leraar aan de Kotebe University College. 
Amare Dessie woont momenteel in Gondar en heeft een aantal jaren geleden een naaimachine gekregen 
om kleding te verstellen. 
Yismaw woont in Addis Abeba en probeert in zijn levensonderhoud te voorzien met het verkopen van 
sigaretten. 
Een voorbeeld van jongeren met een beperking die graag met onze steun en met hun beperking een 
steentje willen bijdragen aan het arbeidsproces.   
  



I.v.m. de grote hoeveelheid 2de hands kleding wil de Stichting een kleine winkel huren, in de wijk Gerji  - 
een drukke wijk niet ver van het vliegveld - in Addis, waar jongeren met een beperking 2de hands kleding 
kunnen verkopen. Met de opbrengst daarvan hopen wij dat de inkomsten voldoende zijn om de huur van 
het winkeltje te kunnen betalen en eveneens voldoende om in hun eigen levensonderhoud te kunnen 
voorzien.  In de wijk  Gerji heeft Alem Getachew  ( zie vorige nieuwsbrieven ), eveneens verlamd tgv polio, 
een Galary geopend en zij geeft in het atelier teken- en schilderlessen aan kinderen. In deze wijk zijn 
voldoende mogelijkheden om een 2de hands kledingwinkel te starten.  
 

We hebben inmiddels al heel veel zakken met kleding gekregen van Leny Angenent en Anneke Martijn van 
Beveren.  .           
Leny Angenent organiseert al ruim 8 jaar 1 zomer- en 1 winterkledingbeurs in Voorschoten / Stompwijk.De 
beurs doet zij samen met ongeveer 10 enthousiaste vrijwilligsters. De opbrengst van de kledingbeurs 
schenkt zij aan kleinschalige projecten. Zij heeft gedurende ruim 15 jaar al kleding aan onze Stichting 
gegeven tbv Ethiopie, als ook met regelmaat een financiele bijdrage met de opbrengst van de verkoop van 
de kleding.  Ook dit jaar is de opbrengst van de najaarsbeurs voor onze Stichting en heeft ze voor het 
nieuwe project al heel veel kleding gebracht.  
Anneke heeft in Voorschoten een 2de hands kledingzaak en heeft kleding voor kinderen en volwassenen 
geschonken voor Ethiopie. 
 

                                    
                                                     anneke martijn van beveren 2013     winterkledingbeurs 15 
november 2015                                                                                                      
 

 
leny angenent met de spaarpot bij els thuis 2015   
 

We hopen met een financiele bijdrage op korte termijn met dit project te kunnen starten, met steun van veel 
vrienden in Addis is het mogelijk om dit vorm  te gaan geven .We hebben al een groot aantal enthousiaste 
reacties gekregen van jongeren met een beperking die graag aan de slag willen met steun van onze 
Stichting Berhan..                                                        
 
Begroting  uitgaande van prijsindicatie januari 2016 

Stichting Berhan is nog druk in overleg met betrokkenen om het plan en de begroting verder uit te werken, 

hieronder is een voorlopige begroting gemaakt.  

De munteenheid in Ethiopie is de ‘ birr’, 1 euro = 23,4 birr, maart 2016 : koers varieert dagelijks. 

A ‘ Sebeta  Farm of Health ‘ 
- onderdak deelnemers + inrichting ( kantine / winkeltje)  ( 2500 € )  

- schuur voor gereedschap  + stal voor  vee / pluimvee  + afrastering  ( 5000 euro ) 

- vee/ pluimvee: 

1 koe  :      prijs  40.000 – 45.000 birr ( prijsindicatie buiten de hoofdstad ), geeft ongeveer 40 liter 

melk per dag.    ( ong 1700 € ) 

1 schaap : prijs 700 – 1000 birr (40 € ) 

1 geit   :     prijs 700 – 1000 birr  (40 € ) 

- watervoorziening  ( 2000 € ) 

- voer vee/ pluimvee ( 250 € ) 

- melkemmers  ( 250 € ) 

- mest ( 3,30 € per 0,750 kg voor fruitbomen + universele tuinmest 3,30 € per 0,75 kg ) 

tuin- / akkerbouwgereedschap  ( 750 € ) 

- groentezaad ( 100 € ) 



- fruitbomen ( appel-, perenbomen vanuit nederland  prijs vanaf 12,50 € per stuk  ), mango en 

bananenboom lokaal  

- manden voor groente , fruit en eieren ( lokaal 1000 birr – 50 € ) 

- salaris zorgboer    ( 3000 – 4000 birr per maand – 150 €  ) 

- mogelijk transport kosten deelnemers ( contract – nog nader te bepalen ) 

- t.z.t. tractor  

Kostenbegroting project A  (start ) kapitaal 15.000 – 20.000  euro. 

B  - winkel 2de hands kleding ( mini krediet ) 

- huur winkeltje Gerji  :  100.000 birr op jaarbasis ( ong 4300 € per jaar ) 

- kledingrekken / stelling  : 500 €  

- bureau + stoelen  ( ikea 200 € ) 

- rekenmachine  ( 20 € ) 

- kantoorartikelen  ( 100 € ) 

- prijskaartjes  ( 25 € ) 

- hangertjes     ( ikea 200 st – 30 € ) 

- transport kleding . kosten per post 20  kg  105 € ( standaard ), Kosten per 100 kg  ong 500 € 

- transport CARGO is goedkoper, maar dan  moeten er voor de kleding  invoerrechten betaald worden 

en de procedure neemt min 8 weken in beslag. Voorkeur gebruik maken van vrienden die naar 

Ethiopie reizen (40 kg bagage ) 

- overig ( 325 € ) 

 Kostenbegroting  project  B  5500 euro excl kosten transport kleding. 

 

C Begroting hulp- en leermiddelen Sebeta – School – for – the – Blind Sebeta 

       Benodigdheden  

Mobiliteit: 

Taststok , niet opvouwbaar       49,75 €                                                        25 st  1250 € 

Extra reserve / peerpunt behorend bij de taststok    3,75 €                          25 st      93,75 €   

Reflectie tape   90 cm  7,95 €                                                                      10 st       79 € 

Taststok 2- of 3 delig opvouwbaar  prijs    69,75  euro - 139,75 €               25 st    2500 € 

 

Kostenbegroting project C  4000 €  

 

Persoonlijke verzorging 

Per kind  2 x  set lakens, 2 x handdoek,  ( ikea )    25 € per kind  

Zeep, shampoo, schoonmaakmiddelen  

Aanschaf plaatselijk in Addis Abeba 

 

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 

http://www.stichting-berhan.nl/
mailto:stichting.berhan@gmail.com
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