Voorschoten, 10 april 2017

Beste allemaal,
In 2016 heeft Stichting Berhan middels fondsenwerving en particuliere initiatieven voldoende financiele middelen
ontvangen om de 3 projecten in Ethiopie : 1. hulp- en leermiddelen voor de Sebeta school, 2. de zorgboerderij en 3. de
2de hands kledingwinkel verder uit te werken en te starten.
Begin januari is voor ruim 500 kg aan hulp- en leermiddelen (ruim 80 taststokken , 4 perkins braille schrijfmachines, 1
brailleprinter, 1 sprekende braillemachine, sprekende rekenmachines, braillepapier / kettingpapier, 50 reglettes met
prikpennen, sport- en voetballen, laptop met software voor braille en spraak ) met luchtvracht van TTS Transair via
Saoudie - Arabie naar Addis Abeba gebracht.
Een dag voordat de vracht zou worden opgehaald in Voorschoten voor transport naar Ethiopie, heeft Els bij de

outlet shop van de Hema in Voorschoten voor 500 € kleding voor 1 € per stuk gekocht voor de kinderen van
Sebeta-school. De contactpersoon van de outlet wilde graag meehelpen door extra korting te geven op de
prijs van de kleding. ’s Middags heeft Els nog 500 stuks kleding in koffers gepakt, als ook de invoice en paklijst
in het Nederlands en Engels opgemaakt en bijgesteld. Gelukkig had Els voldoende koffers op voorraad, mede
met hulp van Kringloop Voorschoten! , en kon de kleding in 10 koffers met de vracht mee. Dinsdag 3 januari is
alles door TTS Transair opgehaald.
Helaas is tijdens het transport de vracht in Saoedi Arabie In Riaad door Saudi Arabian Airlines uit het vliegtuig
gehaald , en op 11 januari via Jeddah doorgevlogen naar Addis.
In Addis Abeba hadden Kefetw Bahru en Yidnekachew al een start gemaakt met de procedure betreffende de
formaliteiten op Bole International Airport : CARGO Terminal Building.

Els is eind januari voor 2 weken naar Addis Abeba geweest ; met het bezoek aan de Ethiopia Airlines Cargo
general bleek dat de zending op een andere locatie nl: Addis Ababa Airport Customs Branche Office was
afgeleverd.
Vervolgens bleek dat Soudi-Arabian Airlines op de airway bill voor transport van Jeddah naar Addis niet alle
gegevens op correcte manier had vermeld ( naam van de school en het gewicht klopten niet ).
Eerst moesten de juiste gegevens worden aangeleverd voordat de procedure betreffende wel / geen
invoerrechten nav de invoice en airway bill gestart kon worden. Dit betekende heen en weer tussen Sebeta Customs Branche en Cargo Facilitation Branche Office in Kality. Els heeft middels telefonisch en internet

contact - met alle medewerking van de medewerkers van TTS Transair- ervoor gezorgd dat de juiste gegevens
die dag op de Customs Branche Office binnen kwamen.
Inmiddels ook contact gezocht met de nieuwe directeur dhr Abera,, voor de procedure was het nodig dat
zowel hij als Els en Yidnekachew aanwezig waren. De 2 weken van het verblijf werden vrijwel volledig in beslag
genomen voor de benodigde documenten betreffende de school en van de Stichting. Yidnekachew en Els zijn
een aantal keren naar school geweest om de directeur Ato Abera op te halen , ivm de toenemende
verkeersdrukte ( een rit van Addis naar Sebeta duurde nu soms ruim 4 uur ) en om tijd te besparen ‘ spraken’
we af op de helft van de route.
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een van vele de formulieren….

Voor de formaliteiten van de vracht hebben ze met hulp een overeenkomst op moeten laten stellen als ook
een proposal waarmee de Stichting voor onbepaalde tijd officieel toestemming krijgt/heeft om hulpmiddelen
te doneren. Op de laatste dag voor vertrek hoopten Yidnekachew, directeur Abera en Els nog alles af te
ronden, maar helaas moesten zij voor de opmaak van de kosten invoerrechten weer naar de hoofdlocatie van
Ethiopian Airlines CARGO. Ondanks het grote aantal medewerkers kwam Els een van de ‘ transmitters’ tegen
die haar 3 jaar geleden ook geholpen heeft en hen naar de juiste medewerker bracht voor verdere
procedures. De afgelopen weken is Yidnekachew vrijwel dagelijks bezig geweest voor de formaliteiten .
Els gaat 27 april voor 12 dagen om nu alle hulpmiddelen van de CARGO naar school te brengen en in
samenwerking met de directeur en leerkrachten de taststokken te verdelen, de braillemachines te installeren
en uitleg te geven als ook de kleding uit te delen aan de kinderen.
Yidnekachew heeft inmiddels bij een lokaal bedrijf opdracht gegeven om voor de 500 kinderen en jongeren wonend zowel op als buiten de compund van de school - voor een set beddengoed. Dit kan dan ook naar
school gebracht en uitgedeeld worden. Ivm het gewicht en transport is gekozen voor aanschaf ter plaatse ipv
aanschaf in Nederland.
Door Abiyu Meeesselle Building Contractor is een offerte gemaakt voor de renovatie van het sanitair. Dhr
Abiyu is 2 dagen naar Sebeta – school geweest om alle sanitaire voorzieningen van alle gebouwen te
controleren en helaas zijn alle voorzieningen en leidingen in slechte staat. Dhr Abiyu adviseert om al het

sanitair inclusief al het leidingwerk te vervangen en de kosten zijn beraamd op 1,410.000 birr excl BTW. Totaal
begroot op 1,621.000 birr . Dit komt neer op ruim 65.000 €.
Met het komend bezoek in overleg prioriteiten stellen tav de voorzieningen.
Els wil een aanvraag indienen bij de Wilde Ganzen voor - een deel - van de kosten van het project.
Kledingwinkel
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
Marken Mesele – Addis Abeba
Tijdens het bezoek in februari heeft Els een meisje Marken ontmoet ( 2,5 jaar ) met een ontwikkelingsstoornis
( cerebrale parese ) dit heeft gevolgen voor o.a. haar mobiliteit ( t.g.v ongecontroleerde spierspanning heeft
ze moeite met staan, lopen, spreken, nemen van vast voedsel etc ) . Els heeft vanwege haar werk contact
gelegd met collega’s ergotherapie en het advies gekregen met het bedrijf ATLAS KIDTECH contact op te nemen
aangezien er in Ethiopie weinig kennis is mbt cerebrale parese en geen juiste hulpmiddelen beschikbaar zijn.
De manager van Atlas Kidtech heeft voor Marken 2 mobiliteits hulpmiddelen voor 50 % van de prijs , een statafel en loopwagen. St Berhan geeft haar de hulpmiddelen in bruikleen .
Ook heeft Els contact met de manager Dawit Teshome van Ethiopian Airlines ( Duitsland ivm vlucht ) en krijgt
alle medewerking van hem mbt het transport van de hulpmiddelen, citaat uit email:
…Normally, Something that is considered as a checked in baggage isn’t supposed to be heavier than 32 kg. I see one of
the equipment is about 40kgs. However, we will take this as an exception taking in to consideration the remarkable Job
you are doing in helping those in need….

In samenwerking met Atlas Kidtech, Dawit Teshome en het bedrijf TTS-transair wordt naar een oplossing
gezocht om de hulpmiddelen voor 27 april in Frankfurt te verzenden zodat ze ipv luchtvracht met de bagage
mee op transport kunnen.
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Zorgboerderij
De aanvraag voor de grond is in behandeling, Els hoopt met het volgend bezoek meer duidelijkheid te krijgen
over de toekenning van de grond , de plaats en zo nodig een start te maken met fruitbomen, groente op de
compound van de school. Een andere optie is te starten op de compound van de school, Els heeft dit al ter
sprake gebracht bij de directeur, ook hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan de desbetreffende
instantie in het Oromo gedeelte.
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, Alem en anderen HARTELIJK BEDANKT!!!
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