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Geachte meneer, mevrouw
Op vrijdag 13 juni, vertrekt Els van der Wel namens Stichting Berhan voor 2 weken naar Ethiopië om
de Sebeta-school-for-the-blind te bezoeken.
Vorig jaar heeft u in de brief over het project Sebeta – School – for – the - Blind kunnen lezen over
de behoefte aan hulpmiddelen op het gebied van educatie, mobiliteit, communicatie,
braillebenodigdheden (reglettes, prikpennen, braillepapier, taststokken) en hulpmiddelen m.b.t.
low vision.
Ook het opzetten van een ICT ruimte is een grote wens. Middels aangepaste software op pc's is
het mogelijk voor de kinderen op de pc te leren met ondersteunende programma's in spraak en/
of vergroting. Met een beeldschermloep kunnen teksten worden vergroot in optimaal contrast voor
slechtziende kinderen.
De clearview met spraak maakt het voorlezen van tekst mogelijk in combinatie met vergroting en in
diverse hoog contrast leesstanden. Met een daisyspeler kunnen gesproken boeken ( in het
Engels) beluisterd worden.
Al deze middelen zijn in Nederland beschikbaar, maar niet in Ethiopië.
Het projectvoorstel, verstuurd rond september 2013 door Stichting Berhan – vertegenwoordigd door
Edith Ruiken en Els van der Wel - heeft geresulteerd in positieve reacties.
Met grote genoegen kunnen wij u meedelen dat m.b.v. fondsenwerving met uw donatie namens uw
Stichting en met de hulp en goede adviezen van de hulpmiddelenleveranciers:
-

het bedrijf Worldwide Vision in Oisterwijk - dhr R. Snoeren - en de hulp van

Worldwide Vision dhr R Snoeren

magazijn

he bedrijf Lexima Reinecker Vision in Leusden - dhr J Waalkens - het mogelijk heeft
gemaakt de volgende materialen aan te schaffen t.b.v. educatie van de kinderen.
Dhr J Waalkens kwam alle low vision -, voorleesapparaten, beeldschermloepen , monitoren en
loeplampen persoonlijk in Voorschoten brengen. Hartelijk dank hiervoor !

Dhr J Waalkens

De dozen stapelen zich op….
-

200 glasfiberstokken in verschillende lengtes met 150 stuks reserve punten
200 reglettes met 200 stuks prikpennen tbv het schrijven van braille,
6 (voet) ballen met een bel,
2 spiegels met vergroting
2 braille leesregels
7 deelbare herkenningsstokken,
UV shields ( zonnebrillen ) t.b.v. lichthinder,
speelkaarten voor slechtziende kinderen
4 x voxbox lv voorleesapparaat met engels
software met betrekking tot spraak en vergroting : 5 x Izoom
6 beeldschermloepen
reserve monitoren
digitale handloep
3 daisyspelers om gesproken boeken in het Engels te beluisteren
5 x loeplampen op verrijdbaar statief
handloep met vergroting tot x
10 x monitor donatie van Mevr M Kuper
manager van Koninklijke Visio , locatie Den Haag ,
centrum voor revalidatie & advies voor mensen met een visuele beperking

Mevr M Kuper, locatie manager Kon Visio
-

5 computers , door Ron Segaar gemonteerd, die voldoen aan de voorwaarden nodig om de
software op te installeren

Ron Segaar met het monteren van de desktop’s en installeren windows 7.

-

5 gitaren t.b.v. het geven van muzieklessen door Andualem Abera, Just Music te Leiden
dozen van Intratuin

Familie en vrienden in Ethiopie helpen ons met het uitvoeren van de benodigde voorbereidingen en
werkzaamheden. Binnen en ( net buiten ) de compound van de school wonen momenteel 310 kinderen
in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. In 2004 heeft Els de school voor het eerst bezocht en bleek bij de
rondleiding dat de kinderen geen fatsoenlijk bed en matras hadden ( of geheel versleten ) om op te
slapen, nu na 10 jaar zijn de matrassen aan vervanging toe. Yidnekachew Gizaw is inmiddels in
Ethiopie en heeft voor de kinderen die op de compound wonen bij een klein, lokaal bedrijf nieuwe
matrassen laten maken en deze worden de komende week op de compound van de school afgeleverd.
Yidnekachew heeft offertes laten maken t.b.v. het laswerk van de stapelbedden als ook reparaties t.b.v.
het hang- en sluitwerk van de ramen, kozijnen en deuren van school en hulp bij het voorbereiden van
het inrichten van een ICT lokaal ( begroting 5000 €. ) Met de reparatie hiervan is al een start gemaakt.
De kinderen krijgen jaarlijks 1 setje ondergoed.... Edith heeft voor 500 € voor vrijwel alle kinderen
ondergoed van goede kwaliteit als ook nieuwe poloshirts kunnen aanschaffen, ook dozen
tamboerijnen, bij elkaar 27 dozen vol !!

Leny Angenent in Voorschoten verzorgt 2 x per jaar een kledingbeurs t.b.v. een goed doel. Dit jaar is de
opbrengst van de zomerkledingbeurs voor onze Stichting en krijgen wij, net als elk jaar, veel bruikbare
kleding voor Ethiopie!.

Leny Angenent met haar dochter Mariska in Stompwijk: zomerkledingbeurs t.b.v. stichting Berhan.
Alle hulpmiddelen en kleding heeft Els laten verzekeren ter waarde van 40.000 € , en zijn nu verzekerd
tot en met het afleveren op de luchthaven Addis Abeba.
Els heeft contact met dhr Marcel Lodder en dhr Pascal de Ruijter, beiden Business Development
Managers bij Cargo Team International BV te Duiven voor het transport van alle hulpmiddelen en
kleding. Woensdag 11 juni wordt alles door het bedrijf opgehaald, op pallets geplaatst en ingeseald.
Vrijdag 13 juni gaat het met de luchtvracht vanuit Luik met Ethiopian Airlines naar Addis Abeba.
Ethiopian Airlines helpt ook mee door de vracht tegen een goedkoper – en tevens het goedkoopste –
tarief te verzenden!!

Begin juli komt Els weer terug en zal zij z.s.m.de volgende nieuwsbrief voorzien van foto’s op de
website plaatsen als ook per post naar het bestuur van uw Stichting toesturen.
Bij deze willen wij u allen , alvast namens alle kinderen en leerkrachten van de school

HARTELIJK BEDANKEN
Met vriendelijke groeten,
Edith Ruiken en Els van der Wel
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