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Aan alle belangstellenden,  

Allereerst willen wij u namens alle betrokkenen hartelijk bedanken voor alle steun - in welke vorm dan ook - voor onze 

projecten: o.a. Sebeta school for the blind, de autowasplaats, Eyasu Adugna, Alem Art Centre en fam Nardos. Voordat het jaar 
om is, willen wij u een korte update geven van Sebeta School en de autowasplaats.  

 

Voorschoten - Ethiopië 
Els is van 17 – 24 november een week naar Addis Abeba geweest om – voor zover mogelijk – de projecten te bezoeken. Een 
week is altijd te kort, maar langer vrij nemen was helaas geen optie vanwege haar werk bij Koninklijke Visio en de zorg voor haar 
kinderen met beperkingen.  Ondanks dat premier Abiy Ahmed de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen vanwege zijn 
inspanningen voor vrede en internationale samenwerking, betekent dit helaas niet dat het rustig is in het land. In de weken voor 
het vertrek van Els is het reisadvies voor Ethiopië van het Nederlandse Ministerie van BuZa Ethiopië 3 x aangepast.   
Het land met ruim 100 miljoen inwoners is een federale staat met autonome deelstaten. In toenemende mate is er sprake van 

opstand in de eigen regio Oromia van de Oromo’s, de grootste bevolkingsgroep. De 
visie van nationale eenheid van de premier botst steeds meer met die van de regionale 
politici.  
Dit is goed te merken, met name ’s avonds in de hoofdstad, de lokaal kleine winkeltjes 
zijn al vroeg in de avond dicht en het is na 21.00 uur stil op straat.  
Ook werd geadviseerd om niet naar Oromia gebieden te gaan, dit betekende dat een 
persoonlijk bezoek aan de school helaas niet mogelijk was. Nog even werd overwogen 
om heel vroeg in de ochtend te gaan en zodoende evt. demonstraties en incidenten te 
vermijden, maar het risico was te groot.  
 

Sebeta-school-for-the-blind: 
In de CARGO bij de ICAS stonden nog een 10-tal koffers met 500 stuks kleding (met name spijkerbroeken, truien en T-shirts voor 
kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar).  Ondanks al het papierwerk dat al eerder dit jaar in orde was, stonden de koffers nog in 
een apart deel van de opslag.  
Met behulp van Gaby - transmitter - hebben we weer 1,5 dag doorgebracht in en rond de CARGO om opnieuw toestemming te 
krijgen….. 
 

         
Yidnekachew en Gaby                            in het midden Wondi                    deel van de 500 stuks kleding 
 
Eerst mochten Yidnekachew en Els in tegenstelling tot alle voorgaande keren niet het terrein op, maar met behulp van uitleg van 
Yidnekachew kregen zij uiteindelijk toch toestemming. Na van bureau naar bureau te gaan, stempels voorzien van 
handtekening, praten als Brugman, het betalen van de opslag en alle overige formaliteiten stonden we eind van de dag voor de 
opslag! Nadat een andere werknemer de sleutel kwam brengen, kregen we eindelijk alle koffers en dozen met 500 stuks nieuwe 
kledingstukken. Een grote auto om alles te brengen was snel geregeld en ondanks dat alles was open gemaakt, zijn we blij dat 
alle kleding met ons volgend bezoek naar school gebracht kan worden. 
Ook stonden de laatste tafels en stoelen van de voorgaande order van 200 stuks schoolmeubilair nog klaar, met behulp van 
Wondi, een vriend die de taal Oromia spreekt, zijn deze naar school gebracht. In het geval er onderweg sprake zou zijn van 
demonstraties of incidenten ten gevolge van etnische conflicten is het belangrijk om de taal te kunnen spreken.  
De vlag van de Wilde Ganzen heeft hij meegenomen en heeft daar foto’s van gemaakt. Zie hieronder. 
De directeur Ato Abera en Ato Ketema waren aanwezig tijdens zijn bezoek en brachten hun dank over naar alle donateurs van 
onze Stichting. 



    
Sebeta school – voorheen gesponsord door de Nederlandse ambassade    nieuw schoolmeubilair    transport schoolmeubilair 
 
Voor de samenwerking met Wilde Ganzen is een start gemaakt met het oprichten van een NGO, een laatste handtekening zou 
voldoende zijn met dit bezoek van Els, maar na bij ‘the agency for civil society organizations’ te zijn geweest (is in 1 jaar tijd 3 x 
verhuisd van locatie) kregen we een overzicht van aanvullende benodigde formulieren. Zo gaat het helaas altijd, telkens krijg je 
andere informatie van de - op dat moment - betrokken medewerk(st)er, ook is een bezoek aan het Ethiopisch consulaat in Den 
Haag nog nodig voor een aanbevelingsbrief.  Els hoopt alle formaliteiten eind van het jaar naar CSO in Addis Abeba toe te 
kunnen sturen.  
 
Autowasplaats Addis Abeba 
Ter plaatse van de autowasplaats wordt hard gewerkt aan de infrastructuur van de in aanbouw zijnde wijk. De grond rondom 
wordt geëgaliseerd om vervolgens een verharde weg aan te leggen. Ook de appartementen zijn in een ver stadium en de 
verwachting is dat met een half jaar deze verhuurd en bewoond worden. Om de wasplaats geschikt te maken voor het werk 
door mensen met een beperking zijn een aantal faciliteiten nodig, waaronder een klein gebouwtje met sanitaire voorzieningen 
en electra. Voor de aanvraag van stroom zijn Yidnekachew en Els naar het hoofd van de Kebele geweest, ondanks dat we een 
afspraak hadden was hij buiten de hele ochtend druk in gesprek met anderen en hebben we daar niet op gewacht. Dit wordt 
verder door Yidnekachew opgepakt.  
 

                                    
 Wijk in aanbouw en start aanleg van de verharde weg     deel nieuw beton op de wasplaats 
 
Belangrijk is dat ook zo snel mogelijk een start gemaakt wordt voor het plaatsen van een hek om te voorkomen dat iedereen de 
autowasplaats oploopt, ook is er dag en nacht iemand aanwezig om te voorkomen dat materialen meegenomen worden. 
Materiaal, zoals voor de omheining, is duur. Zodra de prijs meevalt, is de kwaliteit vaak slecht. Zo kost het draadwerk voor ong 
50 meter en 2 meter hoog ongeveer 50.000 etb , dat is dan excl. de staanders en het werk om het hek te plaatsen. 
Stap voor stap hopen wij met hulp dit te project te kunnen realiseren, water is er voldoende en als er ook toestemming gegeven 
wordt voor gebruik electra kunnen we verder werken aan de basisvoorzieningen. 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen we weer nieuwe berichten en foto’s van Alem Art Centre, Eyasu Adugna en fam Nardos 
opnemen. 
We wensen u hele fijne kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar 2020. 
We hopen ook het komend jaar op uw steun te mogen rekenen.  
 
Met vriendelijke groet 
Edith Ruiken en Els van der Wel                                                                 
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