Voorschoten, 12 mei 2020

Nieuwsbrief Stichting Berhan
Geachte bestuursleden,
Het was de bedoeling om u naar aanleiding van het bezoek in maart aan de projecten in Ethiopië een
uitgebreid verslag toe te sturen over o.a. ons project ‘Sebeta-school-for-the-blind’, maar een week
voor het geplande vertrek op 21 maart heeft Els haar reis helaas moeten annuleren. Zoals bekend gaf
het Ministerie van BuZa het negatieve reisadviesadvies om niet naar het buitenland te reizen i.v.m. het
corona virus. Alle koffers stonden al klaar… evenals een pallet met hulpmiddelen voor o.a. Sebetaschool. Het transportbedrijf TTS Transport Air kon in maart ten gevolge van de
beperkende maatregelen voor corona geen aansluitende vrachtvluchten meer vinden die
de hulpmiddelen van Amsterdam naar Addis Abeba konden verzenden.
Inmiddels is er ook in Ethiopië sprake van corona, op het moment zijn ruim 700 mensen
positief getest. Het aantal zal ongetwijfeld een stuk hoger liggen aan gezien veel
mensen bang zijn om naar een ziekenhuis te gaan en/of niet de financiële middelen
hebben de medische behandeling en verblijf in het ziekenhuis te betalen.
Els heeft al in overleg met haar manager van haar werk bij Koninklijke Visio de optie
om, zodra het voldoende veilig en mogelijk is - om een week verlof op te nemen om naar Ethiopië te
gaan.
Maar zoals het er nu naar uitziet zal dat niet op korte termijn zijn….
Ondanks alle tegenslagen de afgelopen 3 jaren - het uitroepen van de noodtoestand in Ethiopië eind
2016 ten gevolge van etnische conflicten, en dan nu het corona virus - gaan we door met onze steun
en hopen z.s.m. alle betrokkenen een start te kunnen maken met de uitvoering van de projecten! Het
is zo hard nodig!!
Addis Abeba
Met de in 2017 opgestelde officiële ‘agreement’ tussen Sebeta-school en Stichting Berhan - als
voorwaarde voor de invoer van hulpmiddelen voor school gesteld door Cargo Facilitation Branche Office
in Kality - is een start gemaakt met het openen van een branche in Addis Abeba door Stichting Berhan
(Berhan Foundation) te laten registreren bij de Agency for Civil Society Organizations in Ethiopië. Els
heeft al de benodigde formaliteiten hiervoor afgerond in Nederland o.a. een gelegaliseerde akte door
Min. Van Buitenlandse Zaken, inschrijving bij KVK en de aanbevelingsbrief van de ambassadeur van de
Ethiopische ambassade. Met een branche wordt het veel eenvoudiger om specifieke hulpmiddelen voor
school vanuit Nederland te sturen om lange procedures aan formaliteiten ten aanzien van de invoer als
ook het betalen van invoerrechten te voorkomen.
Met de branche willen we voor kinderen met een visuele en/of motorische beperking
(loophulp)hulpmiddelen inzetten die in Nederland afgeschreven zijn en meestal in een
depot van hulpmiddelenleveranciers staan opgeslagen. Met het in bruikleen geven
van de hulpmiddelen tegen een kleine vergoeding wordt een bijdrage gegeven aan de
kwaliteit van het leven van kinderen met een beperking.
Ruim 3 jaar geleden heeft Els o.a. een gebruikte statafel en walker voor kinderen met cerebrale parese
bij Atlas Kidtech gekocht en deze met hulp van Ethiopian Airlines zonder kosten laten brengen van
Frankfurt naar Addis Abeba. De beide hulpmiddelen zijn in bruikleen geweest bij o.a. Marken Mesele.
Er zijn in Addis Abeba geen hulpmiddelenleveranciers zoals Worldwide Vision, Atlas Kidtech en het zou
mooi zijn om in Ethiopië een start te kunnen maken met het in bruikleen geven van verschillende
hulpmiddelen.
Sebeta-school-for-the-blind - project in samenwerking met Wilde Ganzen
Middels fondsenwerving hebben wij nu een bedrag van 20.000 € ontvangen, het bedrag was begroot
op ruim 36.000 €. We hopen alsnog dit jaar het resterende bedrag van 16.000 € middels
fondsenwerving te mogen ontvangen.
De relatiemanager van Wilde Ganzen heeft de samenwerkingsovereenkomst begin dit jaar verlengd tot
augustus. Onze ervaring is dat het de laatste jaren niet eenvoudig is om voor projecten financiële
steun te krijgen vanwege alle Goede Doelen; dit wordt ook door haar herkend en bevestigd.

Transport van laatste deel van 200 tafels en stoelen van Addis naar Sebeta- november 2019
En helaas liggen op het moment bij Wilde Ganzen en veel particuliere initiatieven de projecten ‘stil’ ten
gevolge van corona, de relatiemanager van Wilde Ganzen heeft al toegezegd dat de overeenkomst ook
na augustus verlengd zal worden. (zie bijlage Corona Fonds - Wilde Ganzen )
Wilde Ganzen heeft nu vanwege de corona de optie om naast het lopend project een ‘corona’ project te
starten voor de korte termijn, waarbij elke euro verdubbeld wordt. We mogen dan ook een deel van
ons ‘lopend’ project hiervoor gebruiken zodat we aanspraak maken op verdubbeling in plaats van een
bijdrage van 50 %.
We hopen snel een voortgang te kunnen maken met het project en dit jaar nog een start te kunnen
maken met de uitvoering daarvan.
Addis Abeba - Goro
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het geschikt maken van het terrein
voor de autowasplaats, inmiddels is de wijk in aanbouw in een ver gevorderd
stadium als ook de aanleg van de weg voor de hele compound. Ten gevolge van
het corona virus ligt nu het werk stil en hebben ook de Ethiopiërs het advies
gekregen zoveel mogelijk binnen te blijven.

2019

maart – mei 2020
In de volgende nieuwsbrief zullen wij daar uitgebreider verslag van doen, als ook van Alem Art Centre
en Eyasu Adugna.
Voorschoten:
Van 2 tot en met 6 juni houdt Leny Angenent weer de ‘zomer-kledingbeurs’: voor
ieder kledingstuk dat wordt verkocht is 10% extra voor het goede doel dat wij met
de kledingbeurs willen steunen. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan
verschillende projecten, waaronder ook ons project! Bij deze willen we haar alvast
hartelijk bedanken.
Voor iedereen die middels een financiële en/of andere bijdrage gegeven heeft,
namens de kinderen en leraren van Sebeta-School-for-the-blind, Eyasu, Alem en
anderen: HARTELIJK BEDANKT!!! In het geval u nog vragen heeft of nog meer informatie gewenst
is, kunt u met ons contact opnemen.
Zie verder ook onze website: www.stichting-berhan.nl.
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