Voorschoten 20 april 2019

Nieuwsbrief Stichting Berhan
Op donderdag 28 februari zijn Ron en Els voor een week naar Ethiopie geweest ivm de projecten en op zaterdag
9 maart veilig thuis gekomen. Hoe anders kan het gaan als de dag daarna het trieste bericht in het nieuws komt dat
een vliegtuig van Ethiopian Airlines gecrasht is en alle passagiers zijn omgekomen…..

‘ Sebeta - school - for – the - blind ‘ in Sebeta.
De contacten met Sebeta-school waren al door Yidnekachew voor onze komst gelegd, en op vrijdag 1 maart hebben
wij een bezoek gebracht aan het lokale bedrijf dat het schoolmeubilair maakt tbv school. Een klein bedrijf, rondom
afgezet met golfplaten maar waar vakwerk wordt verricht. De eigenaar van het bedrijf heeft Sebeta school een
aantal keren bezocht om een goede indruk te krijgen van wat nodig is voor de kinderen en school: wat betekent het
om blind te zijn, waar moet een goede stoel en tafel aan voldoen. Nav zijn bezoeken en gesprekken met
betrokkenen heeft hij het ontwerp - ontwerp uit de tijd van Haile Selassie - van de stoelen aangepast.
Voor het schoolmeubilair heeft hij duurzaam materiaal gebruikt. De kwaliteit van het metaal van de oude stoelen
was niet goed in tegenstelling tot de materialen die hij gebruikt. Hij heeft het ontwerp van de stoelen ook aangepast
door extra versteviging aan te brengen opdat de stoelen voor lange tijd gebruikt kunnen worden. Ook bevestigt hij
rubberen dopjes onder de stoelen om geluidsoverlast door het schuiven van de stoelen te beperken. De hoeken van
de latten zijn afgerond.
Op de foto’s hieronder is te zien hoe de stoelen gemaakt worden. Een set bestaande uit 1 tafel en stoel kost 3100
etb ( 2000 + 1100), komt overeen met ongeveer 100 euro .
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Hij heeft laten zien hoe gemakkelijk het frame van de oude stoelen te verbuigen is i.t.t. het nieuwe frame. De
rugleuning en zitting worden een aantal keren in de lak gezet. Tijdens ons bezoek werd de laatste hand gelegd aan
het lakken van de stoelen, vervolgens worden de tafels gemaakt.
Het weekend waren overheidsinstanties gesloten ivm de viering van de overwinningsslag bij Adwa.
Op maandag zijn we eerst naar de ICAS / CARGO geweest waar nog koffers met kleding staan, ook al zijn in
september alle formaliteiten mbt alle hulpmiddelen afgerond, dat deel stond nog apart in een andere opslag.
Opnieuw moest daar toestemming voor worden gegeven, de manager van de afdeling was afwezig ivm een
conferentie. Onze transmitter Gaby zou dit verder afhandelen.
We zijn vervolgens 3 dagen naar Sebeta school geweest: i.v.m. de toenemende verkeersdrukte duurt het ruim 2,5 –
3 uur voordat we van Addis op school zijn. In de ochtend en middag is het enorm druk.
Vooral de 2- baans weg van Addis naar Sebeta is druk met vrachtverkeer. Een chaotisch tafereel met tuc-tuc’s, grote
trucks, landrovers, paarden die in de middenberm staan en buiten de stad ook paard met wagen. Opletten geblazen!
Ato Ketema stond al op de compound van de school ons op te wachten. Allereerst zijn we naar binnen gegaan om
de directeur Abera de begroeten , als ook de plaats vervangend - blinde – directeur. Met alle betrokkenen gesproken
over de braille benodigdheden, en waar de printer en de schrijfmachines voor instructie geplaatst zouden worden.
De hulpmiddelen - verdeeld over 13 grote dozen - die we in september gebracht hadden, stonden opgeslagen in de
Store van school. Om alles uit te pakken moest eerst een lokaal schoon gemaakt worden. Ato Ketema werkt minder
ivm zijn leeftijd (62 jaar) , met het geven van de instructies van de machines krijgt hij de leiding en toezicht. Tijdens
een hevige onweersbui viel de stroom uit, en dit bleef ook gedurende de dag. In de bibliotheek geweest waar o.a.

beeldschermloepen (gebracht in 2014) en 2 voorleesapparaten staan. Bij een van de voorleesapparaten moet de
instelling mbt taal gewijzigd worden, dit moet nog even wachten aangezien er geen stroom was.
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Van de 21 gebouwen die op de compound staan, zijn 20 gebouwen in gebruik. Er is
ook een opleiding / trainingscentrum waar leerkrachten leren hoe les te geven aan
kinderen met beperkingen.
Op de compound van de school wonen nu ongeveer 225 kinderen.
Buiten de compound wonen nu ongeveer 500 studenten. Zij wonen met 2 – 3
studiegenoten in een kamer. Ze krijgen van de overheid weinig geld voor hun
levensonderhoud. Met hulp van een lokale organisatie krijgen zij ontbijt en lunch (
endjerra) op de compound van de school. Nadat zij grade 12 behaald hebben is er de
mogelijkheid voor studenten om een vervolgstudie te doen aan de universiteit.
Vanwege geldgebrek zijn er maar weinig studenten die het collegegeld kunnen betalen
en kunnen afstuderen.
Tijdens ons 2de bezoek hadden we van tevoren naar school gebeld of de stroom inmiddels werkte bij school, ja was
het antwoord, en nee, toen we aankwamen. We hebben alle materialen naar het lokaal gebracht en neergezet.
Op vrijdag – onze laatste dag – kwamen we op weg naar Sebeta 3 demonstraties tegen, in de reisadviezen wordt
vooral gewaarschuwd om demonstraties, opstandjes nadrukkelijk te vermijden. De laatste demonstratie was net
voordat we de compound van de school op reden. Aangezien niet duidelijk was waarvoor gedemonstreerd werd, en
eventuele blokkades de weg terug naar Addis zouden versperren, telefonisch contact opgenomen met de
ambassade. Helaas werd de verbinding verbroken.
Alle hulpmiddelen hebben we uitgepakt, de stroom was niet alleen in Sebeta maar ook gedurende 3 dagen in grote
delen van Addis uitgevallen. Een aantal hulpmiddelen zoals de pennytalk (op batterijen) de memorecorder hebben
we uitgelegd en laten horen hoe het werkt. Ook de sport- en spelmaterialen hebben we uitgepakt, o.a. geluiden
memory en tast domino.
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Met o.a. Ato Ketema waren we ook in gesprek mbt de inzet van lokale NGO’s. In heel Ethiopie zijn slechts 5 – 6
scholen voor kinderen met een visuele beperking en weinig tot geen hulp van buitenaf.
De ENAB ( Ethiopian National Association for the Blind) doet niet veel voor het blindenonderwijs, Ketema gaf aan
dat de ENAB hulpmiddelen zoals taststokken voor zichzelf houden. Sebeta school kan deze hulpmiddelen tbv
mobiliteit kopen, maar deze zijn duur in aanschaf en school heeft daar onvoldoende financiele middelen voor. Zo
kost een taststok bv 350 etb, en stylus tbv het schrijven van braille 300 etb., kosten ruim 10 – 15 euro per stuk. Ook
krijgt de school geen hulp en ondersteuning van Cheshire Home Foundation.
Op weg terug naar Addis wilden we een bezoek brengen aan het Chesire Home, Het Chesire Home ligt buiten Addis
en te ver om dit te kombineren op de terug weg van Sebeta naar Addis.
Yidnekachew had gebeld met Ato Getachew Abera – manager van het Chesire Home- om een afspraak te maken mbt
de (on) mogelijkheden in de samenwerking tav Sebeta-school. Helaas was hij buiten Addis tijdens ons verblijf, in
Awassa , ruim 250 km ten zuiden van Addis. Alem Getachew (rolstoelafhankelijk) van Alem Art Centre (project) kent
Cheshire Home, tijdens een van onze bezoeken waren we nog van plan om langs Cheshire Home te gaan, maar ook
het Cheshire Home ligt buiten Addis en vanuit Sebeta was dat te ver weg. Vanwege de enorme verkeersdrukte en de
infrastructuur (niet afgestemd op het aantal weggebruikers) duurt een rit van Addis naar Sebeta nu ruim 2 - 3 uur ipv
1 uur een paar jaar terug.
Overeenkomstig met de voorwaarden van de Wilde Ganzen had Yidnekachw al van tevoren geïnformeerd bij welke
overheidsinstantie we moesten zijn om een start te maken met de formaliteiten voor het starten van een NGO. Het
gebouw telde heel wat verdiepingen en aangezien de lift lang op zich liet wachten besloten we de trap naar de 7de
etage te nemen. Eenmaal boven hing er 1 A4tje met de mededeling dat ‘ onze ’ afdeling die week gesloten was
vanwege interne verhuizing. De afdeling zou op de 1ste van de (Ethiopische kalender) volgende maand opengaan.
Helaas betekende dit voor ons dat we niet konden starten. Yidnekachew gaat de voorbereidingen hiervoor doen.
In juni gaat Els voor een week om o.a. het schoolmeubilair te brengen en de brailleprinter en schrijfmachines te
installeren. Alle materialen die in september 2018 zijn vrijgegeven stonden in de opslag van school en staan nu
uitgepakt in een lokaal. I.v.m. stroomuitval was het niet meer mogelijk om alles aan te sluiten en uitleg te geven.
Het plan is om in geval van uitval van stroom een generator aan te schaffen en/ of een generator voor een paar
dagen te huren. Huren bestaat nu ook tot de mogelijkheid.

Alem Art Centre – Addis Abeba
Een aantal keren een bezoek gebracht aan Alem en haar Galery. Behalve het tentoonstellen van de doeken en
schilderijen is het Art Centre vooral een ontmoetingsplaats geworden voor iedereen die belangstelling heeft voor
kunst, of zich de beginselen zich eigen maakt door het oefenen van verschillende technieken en het werken met
diverse materialen. In de ruimte worden ook lezingen gehouden en muzikale optredens .Alem zet zich vooral in voor
kinderen en jongeren met een beperking. Vanwege haar fysieke beperkingen weet ze als geen ander hoe moeilijk
het is om deel te nemen aan de maatschappij. Dit heeft als resultaat dat er meer aandacht is voor haar werk, haar
idealen om kinderen met een beperking een ‘ thuis’ te bieden en met haar werk een bijdrage levert aan de kwaliteit
van leven. Ze krijgen gratis thee en zo nodig ook koffie, papier en een potlood om te tekenen.
Tijdens ons eerste bezoek kregen we tekenles van haar en Yohannes, hij geeft ook les en helpt haar.
Alem is inmiddels verhuist naar een huisje in dezelfde wijk, in het huis is de woonkamer ingericht als atelier waar nu
vooral lesgegeven wordt. In een kleine ruimte aangrenzend aan het atelier heeft zij haar woon-/ slaapkamer.
Van dinsdag tot en met vrijdag komen er 15 jongeren met een beperking naar het atelier, zij worden gehaald en
thuis gebracht.

Alem Art Centre met Alem, Ron en Els
De kosten neemt zij voor haar rekening : 100 etb per leerling per week( tekenmateriaal )
1500 etb voor het vervoer per week
12000 etb huur per maand
Met het verkopen van alleen de schilderijen heeft ze onvoldoende financiele middelen om alles te bekostigen.
Middels het houden van lezingen over o.a. kunst, publicatie middels de soc media en TV, probeert ze geld binnen te
krijgen. Het betalen van de huur is een grote kostenpost, het zou fijn zijn als wij iemand kinnen vinden die bereid is
om bv de huur voor een jaar te betalen.
Stichting Berhan heeft voor het Art Centre o.a. verf en penselen meegenomen.
Verder bleek de rolstoel (3 jaar eerder meegenomen ) al versleten vanwege de slechte staat van de wegen. Stichting
Berhan heeft voor de aanschaf van een 2de hands rolstoel 10.000 etb geschonken. Ook gaat Els nog in Nederland op
zoek naar een degelijke rolstoel.

Eyasu Adugna – Addis Abeba
Eyasu is mee geweest naar Sebeta, hij zag er redelijk verzorgd uit. Hij is op zoek naar een andere kleine kamer, een
vriend van Yidnekachew heeft aangeboden om hem evt in huis op te nemen als zij een ander appartement kunnen
vinden. De huurprijs in Addis Abeba voor een klein appartement is hoog en de kwaliteit van de voorzieningen en
gebruikte materialen in de appartementen is slecht, het is voor veel mensen moeilijk om maandelijks naast de huur
ook nog voldoende geld voor de basisbehoeften over te houden.
Het viel Els op dat Eyasu bij zijn hals opgezette klieren of een andere aandoening ( schildklier?) heeft, hij laat er in
het ziekenhuis naar kijken. We steunen hem met de maandelijkse huur van een ‘ kamer’, als ook voor het eten en
wassen van zijn kleding. Voor zijn HIV krijgt hij medicijnen van het ziekenhuis. Deze neemt hij volgens de
voorschriften et regelmaat in. We hopen voor hem als zijn lichamelijke konditie goed is,
ook een werkplek te kunnen vinden passend binnen zijn mogelijkheden.
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Familie Nardos – Gondar
Vanwege de noodtoestand gedurende een aantal jaren heeft Els fam Nardos in Gondar voor lange tijd geen bezoek
kunnen brengen. Vader Nardos woont nog steeds in het hutje op de compound van de kerk, samen met Gebre
Meskel, Senayt en haar dochter van 7 jaar. Helaas is Senayt niet in staat om tgv PTSS en psychiatrische aandoening
goed voor haar dochter te zorgen. De broers ( Dawit en Gebre Meskel )en Alem ,zus van Aster nemen de zorg op
zich. Dawit en Gebre Meskel proberen in hun levensonderhoud te voorzien met de verkoop van schoenen, en Alem
met de verkoop van bananen. De man van Alem studeert momenteel in Bahr-Dahr, een plaats ong 200 km van
Gondar.
Voor zijn studie heeft hij een eenvoudige, 2de hands laptop nodig, welke inmiddels is opgestuurd.
Verder het verzoek om vooral de dochter van Senayt te steunen middels kleding, schoenen en mogelijk het betalen
van schoolgeld.

Carwash Addis Abeba door medewerkers met een beperking
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u al geïnformeerd over het starten van een ‘ Carwash ‘ om
jongeren met een beperking een kans te geven op werk. Na ruim 2 jaar heeft het hoofd van de
Kebele / wijk ons toestemming gegeven voor het in gebruik nemen van een stuk grond, in de wijk
Goro.
Na veel procedures en lang wachten is het dan eindelijk zover….
Tijdens ons bezoek is een start gemaakt met het gelijk
maken van de grond en kan een start gemaakt worden
met het aanbrengen van een overkapping en de benodigde materialen
tbv het wassen van de auto’s. Om ervoor te zorgen dat niet alle
materialen door anderen worden weg gehaald, wordt het terrein dag en
nacht bewaakt door Mamuse. Mamuse heeft ten gevolge van een auto
ongeluk ernstige brandwonden o.a. aan zijn buik en rug opgelopen.
Ook een echtpaar, beiden met een auditieve beperking, willen graag
komen werken als de ‘ carwash ‘ plaats klaar is. Het plan is om overdag iemand een
vaste plek te geven voor het zetten van Ethiopische koffie (ceremonie), thee en het bereiden van de lunch voor
bezoekers.

mamuse en yidnekachew, start met de voorbereidingen tbv CARWASH plaats

Marken Mesele - looprollator Zoefzoef en statafel van Atlas Kidtech
Vorig jaar gaf de vader van Marken aan dat Marken de Zoefzoef niet meer
nodig heeft, het gezin is verhuist en mogelijk is dat mede bepalend voor het wel / geen
gebruik maken van beide hulpmiddelen. Inmiddels worden deze gebruikt door de jongste
zoon van vrienden. Tijdens de bevalling heeft hij net als Marken
hersenbeschadiging opgelopen en heeft hij moeite met de controle
mbt spierspanning en spierkracht ( CP). Hij krijgt fysiotherapie en
ouders zijn heel blij met beide hulpmiddelen. In juni wil Els ook
contact opnemen met Cheshire Home ivm verdere revalidatie en
zorg en de familie bezoeken.

Voorschoten – kledingbeurs
Van 21 mei tot en met 25 mei houdt Leny Angenent de jaarlijkse zomerbeurs waarvan 10 % van de opbrengst door
Leny wordt gedoneerd aan kleinschalige projecten, waaronder dit jaar ook weer Stichting Berhan tbv Eyasu Adugna.
Leny verricht 2 x per jaar een hoop werk aan het uitzoeken en prijzen van de kleding en vervolgens het inrichten en
draaien van de kledingbeurs!!
Eind mei komt het magazine van Wilde Ganzen uit waarin o.a. een artikel te lezen is over ‘ Sebeta- school-for-theblind’!

Op zondag 9 juni besteedt Wilde Ganzen zendtijd aan ons project : Sebeta school voor kinderen met een visuele
beperking!!
zie www.wildeganzen.nl
Wij willen iedereen die voor onze projecten een financiele en / of andere bijdrage gegeven heeft bij deze namens
iedereen HARTELIJK BEDANKEN!!!
Met uw steun kunnen wij een bijdrage geven aan het welzijn van kinderen en jongeren met een beperking! Voor de
continuïteit van de projecten is elke vorm van steun van harte welkom
Zie verder ook informatie op onze website: www.stichting-berhan.nl.

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
IBAN: NL41 INGB 0005 1082 72

