Voorschoten, januari 2021

Nieuwsbrief Stichting Berhan

Geachte bestuursleden,
Het was de bedoeling om u naar aanleiding van het bezoek gepland in
maart’20 aan de projecten in Ethiopië een uitgebreid verslag toe te sturen over o.a. ons project
‘Sebeta-school-for-the-blind’, maar zoals u in de eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft Els haar
reis helaas moeten annuleren. Eerst was er nog een beetje hoop dat het ticket omgeboekt kon worden
naar later in het jaar, maar helaas was dit t.g.v. de aangescherpte COVID maatregelen niet mogelijk.
Zoals u misschien ook op het nieuws heeft gehoord, is de situatie sinds begin november in Ethiopië
onrustig tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen.
Sinds 4 november afgelopen jaar is er een groot militair conflict in Noord-Ethiopië tussen het
TPLF(Tigray) en de federale regering dat steeds verder dreigde te escaleren. Tienduizenden mensen
zijn op de vlucht gegaan zoals u ongetwijfeld op het nieuws gehoord heeft. Dit had o.a. tot gevolg dat
er geen contact was met betrokkenen in Ethiopië middels sociale media: contact via internet en
telefoonverkeer was niet mogelijk. Reisbewegingen werden beperkt. In december kreeg Els ook bericht
van de Nederlandse ambassade over ongelukken in Addis Abeba door gevonden explosieven/ wapens
op straat en werd het reisadvies nog verder aangescherpt.
Het huidige conflict heeft een lange voorgeschiedenis in het zeer diverse, complexe land.
Door het militair conflict kunnen in heel het land geweld en gewelddadige demonstraties voorkomen.
Tevens het advies zoveel mogelijk in de hoofdstad Addis Abeba te blijven en o.a. reizen naar/binnen de
regio Oromiya te vermijden. Zoals eerder aangegeven ligt Sebeta-school-for-the-blind in Oromiya;
sinds 2016 was voor langere tijd een aantal keren de noodtoestand uitgeroepen en helaas voor ons
niet altijd mogelijk én/of zonder risico om van Addis naar Sebeta te reizen tgv onrusten en
demonstraties.
Dit betekende voor Stichting Berhan dat ons COVID-project tijdelijk op Hold stond.
Op het moment is telefoonverkeer heel beperkt mogelijk, het netwerk is vaak overbelast en /of er is
sprake van slechte kwaliteit van de verbinding.
Els hoopt – zodra ze het vaccin heeft gekregen ivm haar werk in de zorg bij Koninklijke Visio, gepland
voor 17 feb en 5 mei – in de zomervakantie voor een korte periode tóch naar Ethiopië te kunnen gaan
om een bezoek te brengen aan o.a. Sebeta-school-for-the-blind en de andere projecten. Het huidige
reisadvies van MinBuZa voor Ethiopië is nog steeds een negatief reisadvies waarbij een groot deel van
het land code rood en de rest van het land code oranje heeft. Bij afreizen naar het land betekent dit
dat bij problemen de Nederlandse ambassade minder goed of helemaal niet kan helpen.
Het valt niet om én met COVID hier, COVID in Ethiopië als ook de binnenlandse conflicten vanaf een
afstand de projecten verder vorm te geven en/ of donateurs te vinden die de projecten willen steunen.
In verband met de vele aanvragen die bestuursleden ontvangen van Stichtingen hebben we de laatste
maanden vaak bericht gekregen dat vanwege de vele aanvragen onze aanvraag niet gehonoreerd kon
worden.
Máár we geven niet op en hopen dat we stapje voor stapje én met veel geduld! te kunnen blijven
werken – samen met de vrijwilligers in Nederland en Ethiopië - aan de verdere ontwikkeling van onze
projecten en het uitvoeren daarvan!!!

COVID 19 en Sebeta-school-for-the-blind in Sebeta
Met hulp van Wilde Ganzen als ook enkele – nieuwe - donateurs was het mogelijk om
voldoende geld op te halen om o.a. 1000 stuks flessen handgel/sanitizer aan te
schaffen voor een bedrag van ruim 250.000 etb.

Yidnekachew Gizaw heeft met meerdere leveranciers in Addis Abeba contact gehad om
uiteindelijk bij GASHA company de order uit te laten voeren:
GASHA™ alcohol-free high level sanitizer is the perfect way to keep your family
protected, at home or on the go’
Wilde Ganzen heeft met hun Covid project ons bedrag van 3.750 € verdubbeld tot
7.500 €. Een enorm bedrag waarmee we héél blij zijn voor de kinderen en leerkrachten
van school. In overleg met betrokkenen van school is gekozen voor de aanschaf van
sanitizer, te gebruiken zonder water, aangezien de school regelmatig géén stromend
water heeft.

GASHA company sanitizer van Gashashield - Addis Abeba – opslag klaar voor transport

Stichting Berhan heeft ook 2 digitale contactloze thermometers aangeschaft. Voorgaande jaren
werden hulpmiddelen altijd meegenomen door vrienden/ kennissen die naar Ethiopië gingen, helaas
was dat dit keer geen optie, de thermometers zijn onlangs
verstuurd.

deel van het transport: dozen ‘ sanitizer’ en stoelen Gasha: box with hand sanitizer

Yidnekachew Gizaw

Ondanks dat Yidnekachew ziek was, was het maandag 24 januari eindelijk mogelijk om de dozen met
desinfecterende handgel naar Sebeta-school-for-the-Blind te brengen. De vracht met dozen werd door
meerdere transportauto’s naar school gebracht.
Eerder al waren stoelen van school door Yidnekachew in Sebeta voor reparatie opgehaald. Tegelijk met
de handgel werden de dozen handgel en de gerepareerde stoelen bij school gebracht.

Sebeta-school-for-the-blind:

sanitizer met stoelen er bovenop

Scholen zijn onlangs weer open gesteld, om het risico om COVID over te dragen aan de kinderen
hebben ze de dozen met hulp tot aan de hoofdingang van school op de compound gebracht. Niet
iedereen droeg een beschermend mondkapje.

Dozen vol Gasha sanitizer

Ato ketema

Ato Ketema stond - inmiddels met pensioen – zoals
altijd klaar om te helpen, vooral voor de onderlinge
communicatie vanwege de verschillende talen die
gesproken worden.
Op een site van corona waren de volgende gegevens
over het aantal besmettingen in Ethiopië te lezen.

https://corona-teller.nl/kaart-coronavirus-ethiopie:
Het meest recente nieuws over Coronavirus dd 9
februari: op het moment van publiceren (09-02-2021)
zijn er in Ethiopië, 142,994 mensen positief getest op het coronavirus (covid-19). Dit zijn onbekend
aantal meer dan gisteren. 225 corona patiënten zijn op dit moment in kritische toestand. Er zijn ook
2,156 overleden in Ethiopië aan corona (covid-19).
We zijn blij dat we met hulp van de donateurs en Wilde Ganzen de kinderen, de leerkrachten en
andere betrokkenen op Sebeta-school hebben kunnen voorzien van desinfecterende handgel, dit maakt
de kans op besmettingen weer kleiner in het fysieke contact dat ze onderling hebben ten gevolge van
hun visuele beperking.

Eyasu Adugna – sebeta /addis abeba
Eyasu (blind) was een paar maanden geleden op ons advies naar Sebeta verhuisd, Ato Ketema had
onderdak voor hem gevonden en met steun middels het betalen van
de huur als ook voor de 1ste levensbehoeften.
In Sebeta wordt Afaan Oromo gesproken, Eyasu spreekt Amhaars en
het is moeilijk om als blinde bij anderstaligen te wonen. Hij is de
afgelopen maand weer teruggekeerd naar Addis, waar wij hem
steunen in de huur van onderdak en 1ste levensbehoeften. We hopen
voor hem ooit een keer een baantje te vinden, maar in deze tijd met
corona is het vinden van passend werk vrijwel onmogelijk.
Addis Abeba – Eyasu Adugna bij de auto wasplaats

Carwash – addis abeba
De compound met alle grote appartementencomplexen in aanbouw is nog steeds niet klaar, ondanks
de moeilijke omstandigheden tgv COVID en de huidige situatie heeft Yidnekachew niet stil gezeten en
met de beperkte financiële middelen een toilet gemaakt als ook een onderdak voor
de bezoekers waar je uit de zon kan zitten. Zodra het mogelijk is om mensen met
een beperking een baan te geven binnen de Carwash is er minstens een eenvoudige
sanitaire voorziening nodig. Prioriteit heeft nu de aanleg van een goede omheining
om de autowasplaats af te schermen voor ongewenst bezoek in de avond/nacht.
Naar aanleiding van de nieuwsbrief hadden we eerder een positieve toezegging
ontvangen voor een donatie van 2000 €, helaas hebben we van de donateur niets
meer gehoord. Het is ook niet eenvoudig om in deze moeilijke tijd financiële steun te
krijgen voor projecten ver weg. We hopen dat de situatie in Ethiopië ten goede
verandert, zodat meer bezoekers de diensten van de Carwash gaan gebruiken. Op
het moment is een toename te zien van bestuurders van ‘ tuk tuk’s ‘ (deze worden
veelal als taxi gebruikt) die hun ‘tuk tuk’ laten wassen. Zowel in GORO als in andere
wijken worden ze steeds meer ingezet voor personenvervoer.

Carwash in de wijk GORO, vlakbij de ring richting Debre zeit – Addis Abeba
Kledingbeurs Leny Angenent – Stompwijk
In november heeft Leny met het toepassen van alle COVID maatregelen toch een kledingbeurs kunnen
organiseren en 100 €gedoneerd t.b.v. onze projecten. Leny staat al ruim 20 jaar klaar om o.a. kleding
te schenken voor wie het nodig heeft in Ethiopië. Ook heeft ze onze Stichting aanbevolen om in
aanmerking te komen voor de jaarlijkse missieveiling van Zoeterwoude.
Zoetermeer:
Voor Sebeta-school-for-the-blind heeft Els van een kennis een braille leesregel ontvangen, en het
afgelopen jaar kleine hulpmiddelen verzameld om mee te nemen zodra dat mogelijk is.
Voor iedereen die een financiële en/of andere bijdrage gegeven heeft: namens de kinderen en leraren
van Sebeta-School-for-the-blind, Eyasu, en anderen: HARTELIJK BEDANKT!!!
Zie verder ook onze website: www.stichting-berhan.nl, deze zal binnenkort bijgewerkt worden.
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