Voorschoten 22 december 2018

Beste allemaal,
Een paar maanden terug heeft Stichting Berhan het project Sebeta-school-for-the-blind mbt renovatie van de
sanitaire voorzieningen en electra middels het aanmeldformulier ingediend bij de Wilde Ganzen met de vraag of het
project in aanmerking komt voor samenwerking als ook een bijdrage van de Wilde Ganzen. De electra en sanitair is
nodig aan vervanging toe, voor de kinderen en de leerkrachten is het niet veilig en hygiënisch, draden steken uit de
stopcontacten en de voegen van het tegelwerk moeten opnieuw gevoegd worden vanwege de penitraire stank van
de urine. In augustus heeft Stichting Berhan een uitnodiging gekregen voor een gesprek, een positief gesprek waarna
vervolgens een start gemaakt is met het verkrijgen van de benodigde formulieren van zowel Stichting Berhan als de
school. Als het laatste formulier betreffende een kopie van de oprichting en statuten van de school, opgericht door
Keizer Haile Selassie in 1952, wordt mogelijk steun toegezegd.
Begin september zijn Els en haar oudste zoon Ron voor een kort bezoek naar Ethiopië geweest ivm de hulpmiddelen
voor Sebeta-school-for-the-blind die nog steeds in de Store van de CARGO/ICAS opgeslagen stonden.
Op zondag 9 september zijn ze thuis gekomen na een intensieve, drukke week in Ethiopie. Met hulp van
Yidnekachew, vrienden en betrokkenen hebben
zij o.a. in het bijzijn van de leraar Engels ( Ato
Ketema, blind) van school, bij de betrokken
overheidinstanties als ook bij de ICAS het werk
van onze Stichting toegelicht, opnieuw
formaliteiten afgehandeld en o.a. verzoeken
ingediend bij de Customers Office in Kality en 7
ICAS voor vrijstelling van het betalen van
invoerrechten.
ste
sept: de 1 vracht uit de CARGO
Sebeta pc lokaal
Na 5 lange dagen - aan het eind van hun bezoek - was het mogelijk om de hulpmiddelen van vorig jaar uit de CARGO
te krijgen zonder bijbetaling van extra invoerrechten. Er is veel werk verricht, met veel gedulden inspanning van
Yidnekachew; enorm blij, opgelucht en met een goed gevoel is het uiteindelijk gelukt.
Helaas is Els tijdens haar verblijf ziek geworden tgv een luchtweginfectie en was het voor haar niet meer mogelijk om
op de dag van hun vertrek naar de Sebeta school te gaan. Ron heeft in 2012 / 2013 voor computers gezorgd voor
school. Hij heeft de school wel bezocht en heeft hierbij een deel van de computers nagekeken, schoon gemaakt tbv
het nieuwe schooljaar als ook een lijst gemaakt van benodigde onderdelen voor de reparatie van een aantal pc’s.
Els had direct na thuiskomst een korte nieuwsbrief willen schrijven, maar haar herstel ten gevolge van de opgelopen
infectie duurde langer dan verwacht. In maart 2019 is het volgend bezoek gepland
mbt o.a het realiseren van de renovatie van electra en sanitaire voorzieningen als
ook de aanschaf van het schoolmeubilair.

Marken Mesele:
Marken had van de Stichting de loophulp ‘ zoefzoef 2 ‘ , een loophulpmiddel met
gewichtsondersteuning in bruikleen. De ouders hebben aangegeven dat ze het
Ron, Aklilu, Ato Ketema en Els
hulpmiddel niet meer nodig heeft en bedanken de Stichting voor het gebruik
daarvan. Els was uitgenodigd maar het bezoek is uitgesteld tot maart 2019. De familie is verhuist naar de andere
kant van Addis Abeba richting Sebeta. Op weg

naar – van Sebeta is een bezoek te combineren.
Inmiddels is de loophulp in bruikleen bij de zoon van Abye, tgv de luchtweginfectie bij Els was het voor haar niet
mogelijk deze persoonlijk te brengen. Met het volgende bezoek in februari – maart zal ze het gezin een bezoek
brengen en daarna in de nieuwsbrief een korte toelichting geven.
Eyasu Adugna:
Els heeft Eyasu in 2004 leren kennen, tijdens een bezoek aan de familie van haar dochter in Gondar, waar hij met 2
ajongens ( ook met beperkingen ) in een klein lemen hutje van nog geen 4 m onder een golfplaten dakje onder
erbarmelijke omstandigehden woonde. Hij is blind en woont inmiddels al weer ruim 10 jaar in Addis in de omgeving
van Sedist Kilo, een wijk in Addis Abeba waar meer mensen met een visuele beperking wonen. Hij heeft de reguliere
secundaire school grotendeels doorlopen. Ivm zijn ziekte (TBC en de HIV infectie ) is hij geruime tijd verzorgd in een
huis van ‘ Sister Martherisas Charity ’. De behandeling voor TBC is na 6 maanden eerder in mei beëindigd. Voor zijn
HIV gebruikt hij dagelijks medicatie, verstrekt door het Gulele Sub-centre Health Office. Daarna had hij geen vaste
verblijfplaats en vond onderdak bij vrienden. Vanaf december heeft hij met steun van onze Stichting
( maandelijks 2000 etb = ong 60 € voor de huur en 1ste levensbehoeften) een kamer gehuurd. In maart hopen wij
hem een bezoek te kunnen brengen.
Alem Getachew Worku
Els heeft Alem Getachew in 2007 voor het eerst ontmoet in de wijk Mbrtel waar ze in een heel klein optrekje van nog
geen 9 m² woonde, schilderde en probeerde haar kunst te verkopen. Alem is al vanaf haar geboorte lichamelijk
beperkt en is rolstoelafhankelijk.
Deels met steun van Stichting Berhan, maar vooral met haar doorzetttingsvermogen, haar
talent, als ook haar kennis kon ze een ruimte gaan huren in de wijk Gerji; hier richtte ze een
expositieruimte in. De gallery ligt centraal in de wijk, waar ze 2 grote ruimtes tot haar
beschikking heeft en vorm kan geven aan het tentoonstellen van de gemaakte
kunstwerken. In deze ruimte hangt werk van Alem als ook van andere kunstenaars.
Binnen is er nu de mogelijkheid om een kopje Ethiopische koffie te drinken.
Inmiddels geeft ze volop les aan kinderen, ze heeft een woonruimte gevonden voor
kinderen met een lichamelijke beperking en heeft een start gemaakt met les geven aan de
– rolstoelafhankelijke - kinderen en / of bijkomende psychiatrische problematiek, waarvan
Alem Getachew in haar lesruimte en galerie
de ouders vaak niet de middelen hebben om de tekenlessen en het vervoer te regelen en te financieren. Haar wens
is het uitbreiden van de leer- en werkplek waar de kinderen met liefde en aandacht in een veilige werkomgeving de
mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen middels het aanleren van verschillende technieken op het gebied van
schilder- en tekenkunst.
Het doel van het leertraject is creatieve ontwikkeling en zelfontplooiing en het vergroten van de zelfstandigheid en
de vakkennis van de kinderen.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage het afgelopen jaar en wensen u alle goeds voor 2019 toe!
We houden u middels de nieuwsbrief en de website op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten.
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