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Beste allemaal,
N.a.v. de laatste nieuwsbrief en de brief met de voorstellen voor de 3 projecten :
1. hulp- en leermiddelen voor de Sebeta school,
2. de zorgboerderij en
3. de 2de hands kledingwinkel
heeft Stichting Berhan middels fondsenwerving en particuliere initiatieven voldoende financiele middelen ontvangen om
de projecten verder uit te werken en te starten. Elk jaar houdt Leny Angenent een zomerkleding - / winterkledingbeurs
waarvan ook dit jaar een deel van de opbrengst bestemd is voor onze projecten.
Voor de kinderen en de leerkrachten van de Sebeta-school-for-the-blind te Sebeta hebben we o.a. de volgende hulp- en
leermiddelen reeds aangeschaft:
- ruim 80 taststokken in verschillende lengtes en bijbehorende reserve stokpunten
- 4 perkins braille schrijfmachines
- 1 brailleprinter
- 1 sprekende braillemachine
- sprekende rekenmachines
- braillepapier / kettingpapier en A4 formaat
- 50 reglettes met prikpennen voor het schrijven van braille
- sport en voetballen
- laptop met software ( spraak / braille )

Hulp- en leermiddelen worldwide vision

dozen met kleding

Op de meeste artikelen heeft dhr R Snoeren van Worldwide Vision korting gegeven , als ook extra stokpunten geleverd.
Hiervoor willen wij hem hartelijk bedanken, ook voor het opslaan van de hulpmiddelen gedurende een aantal maanden.

Daarnaast staan er heel veel dozen met o.a. kleding ( T shirts, broeken, ) klaar, typemachines om te leren typen, een
naaimachine, gitaar, koffers etc etc om mee te nemen voor de kinderen en leerkrachten van de school , als ook voor de
anderen die we steunen.
Els was van plan om na de zomervakantie, Sebeta - school start het nieuwe schooljaar in september , voor
1 - 2 weken naar Ethiopie af te reizen. Helaas is het sinds een aantal maanden in toenemende mate onrustig in grote
delen van Ethiopie ten gevolge van antiregeringsprotesten en uit de hand gelopen demonstraties door
bevolkingsgroepen ( Oromo en Amhara ). Deze bevolkingsgroepen voelen zich achtergesteld met als gevolg dat o.a.
buitenlandse bedrijven - waaronder ook Nederlandse ondernemingen - werden aangevallen. Vooralsnog werd als
reisadvies afgegeven dat reizen van Addis naar het zuiden ( route Sebeta ) mogelijk was ( wel veiligheidsrisico’s ! ) maar
in heel korte tijd zijn demonstraties met geweld toegenomen en is vanaf zondag 9 oktober de noodtoestand voor 6
maanden uitgeroepen.
Inmiddels zijn door de autoriteiten sociale media , zoals facebook, viber , whats-app geblokkeerd en hebben wij minder
contact met betrokkenen in Ethiopie.
Edith en Els hebben contact gehad met de Nederlandse Ambassade in Addis Abeba en half oktober was het in Sebeta erg
onrustig; we kregen het advies zeker niet af te reizen naar Sebeta. In de hoofdstad is het gelukkig nog wel rustig.
Dit betekent helaas uitstel van een bezoek aan Ethiopie en wachten tot het weer enigszins veilig is.
Edith zou met haar man en vrienden eind van het jaar naar Ethiopie reizen en o.a. de school gaan bezoeken, helaas
moeten ook zij de reis annuleren.
Afhankelijk van de situatie en advies van de Nederlandse ambassade hoopt Els in januari voor 10 dagen naar Addis
Abeba te kunnen afreizen , een deel van de hulp- en leermiddelen mee te nemen als ook een start te kunnen maken met
het uitvoeren van de plannen.
Voor iedereen die middels een financiele en / of andere bijdrage gegeven heeft , namens de kinderen en leraren van
Sebeta- School - for –the – blind , Eyasu, Alem en anderen HARTELIJK BEDANKT!!!
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