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Wat vooraf ging...
-

Frederik Pollet en Ronny Bols zijn intussen hier geweest om uit te zoeken wat de

beste oplossing is om hier in de regio van de grootstad een eigen bedrijf op te
richten, om zo zelf aan lokale inkomsten te geraken. Reeds vrij vlug werd duidelijk
dat je kan en mag dromen, maar dat de Ethiopische realiteit totaal anders is dan
verwacht. Na heel veel contacten met allerhande bedrijven werd duidelijk dat er een
heel grote nood is aan goede stielmannen, die een deur “recht” kunnen plaatsen en
een vloer “gelijk” kunnen leggen. Besluit: we gaan een lokaal servicebedrijf
oprichten waar mogelijks zowel gasten van Glorieux , van Andinet en anderen
vrijblijvend een job kan aangeboden worden. De netto opbrengst gaat naar de
projecten. Een business plan is in de maak.
- Als je op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt in Ethiopië kan je gratis
inschrijven op de wekelijkse nieuwsbrief van de Ethiopische ambassade in Brussel,
newsletter@ethiopianembassy.be. Echt heel goed uitgegeven.
-Ons nieuw huis voor Little Heaven, hoofdkantoor en guesthouse: De elektriciteit is
overal ingewerkt, en men kan nu beginnen aan het dak. Daarna komt de
plaasterploeg, kunnen ramen en deuren besteld worden. Het hoofdkantoor moet
verhuizen op 30 juni en de kinderen ten laatste op 31 juli!!! Of alles op tijd zal klaar
komen blijft wel dé vraag!!!!

Glorieux (30 dakloze mannen)
We komen in een groot vrij nieuw huis terecht, het nieuwe onderdak voor onze
dakloze mannen. Het wordt steeds moeilijker om een groot huis te vinden, waar 30
man kan slapen wonen en ook nog werken in de ateliers. De begeleiders hebben nu
een tweede groep geselecteerd, want van de eerste 30 zijn er na 7 weken maar 19
meer over. Het nieuwe systeem om hen eerst gedurende 5 weken naar ons huis te
laten komen om iets te doen aan hun verslaving, motivatie, cursussen volgen in
communicatie, conflicthantering, positief denken duurt wellicht iets te lang. Drie
weken zou volgend jaar beter zijn. Maar geen zorg, eind deze week is de groep
opnieuw aangevuld tot 30 en zullen we alles opnieuw bekijken. Diegene die er nu
waren straalden alleszins veel motivatie uit om aan de trainingen te beginnen. Alle
machines stonden, goed hersteld en op de nieuwe te wachten.
Andinet (60 rioolkinderen verspreid over 2 jaar) - Coördinator Teklu
In het eerste huis treffen we de nieuwe gasten aan. Ook hier hetzelfde liedje als bij
de dakloze mannen. Van de 32 geselecteerde gasten zijn er maar 18 meer over. En
dat het geen simpel volkske is bewijst alleen maar dat twee gasten, na 10 dagen
verblijf, in het holst van de nacht de TV en de DVD speler over de hoge muur
hebben gekregen en gevlucht zijn. Ze zijn opgepakt door de politie en kunnen voor
4 jaar de cel in.
De rest van de groep was heel enthousiast, open, vrank en vrij. Plezante eerste
ontmoeting. Het eerste jaar is dus verhuisd naar het tweede huis en zijn gestart met
hun ateliers. De trainer van ijzerbewerking heeft intussen ook al schema’s gemaakt
rond elektriciteit. Schoon hoe die gasten gemotiveerd zijn om “iemand” te worden.
Zijn altijd bezig, goed ingespeeld op mekaar en de coördinator verzekerd mij dat we
heel wat van deze gasten mogen verwachten. En Roger, die jarenlang
“laservaringen”heeft, heeft aan de trainer ’s anderendaags heel wat goede en
noodzakelijke verbeteringen gesuggereerd waardoor zowel veiligheid als kwaliteit
heel wat opgetild kunnen worden, mits de kleine nodige investeringen!

Ediget Fana (opleiding voor 120 alleenstaande moeders en ladies) Coördinator Saba
Sister Saba voelt zich onvoorstelbaar strijdvaardig als verantwoordelijke van het
project. Bij alle mogelijke instanties probeert ze het onderste uit de kan te halenten
voordele van haar doelgroep. Zij probeert zoveel mogelijk organisaties op te
trommelen om vorming en extra opleiding te komen geven, zowel voor het
pilootproject als voor de moeders die het voltijds programma volgen.
Zij hebben pas hun weefatelier bijgebouwd en in gebruik genomen in hun nieuwe
huisvesting. De moeders zien er echt gelukkig uit!!! Ook het pilootproject (een
kortere opleiding met de mogelijkheid iets zelfstandigs op te starten blijkt heel vlot
te lopen. Elk van hen heeft nu persoonlijke ervaring met hun eigen business en als
de resultaten zo blijven dan denk ik dat dit ook in de toekomst een aanvullend deel
zal zijn van ons programma voor de moeders en de ladies.
Little Heaven (3 huizen voor 46 aids-wezen) - Coördinatrice: Kalkidan
In het eerste huis alleen maar gezonde kinderen. De eetstoornissen zijn verdwenen,
iedereen saat terug op zijn of haar gewicht, en de studiemotivatie is er alleen maar
sterk op verbeterd, dit dank zij beloningen en zelfgemaakte doelstellingen. Zij
hebben, samen met velen, Pasen gevierd in het huis. Kalkidan heeft heel veel
invloed op de kinderen en het team. Duidelijke taakomschrijvingen en persoonlijke
doelstellingen brengen heel veel duidelijkheid, niet alleen voor het team, maar ook
voor de kinderen. Er worden heel veel evaluatiemomenten ingebouwd, zowel met de
kinderen als het personeel. Zeg maar gerust: het eerste huis is goed en vlot
geoliede machine waar alles in het teken staat van onze kinderen.
Zondagnamiddag bezoek aan de Group-homes van de jongens en de meisjes. Bij
de meisjes altijd een hele loyale ontvangst! Ze doen alles om het ons zo aangenaam
en gemakkelijk mogelijk te maken. Na het laatste bezoek bij de jongens was ik
blijven zitten met een gevoel van onbereikbaarheid: geen reacties, eerder
teruggetrokken, wat vroeger zeker niet zo was. Nadien had ik hen een brief
gestuurd met mijn ontgoocheling. Zowel Firehun als Kalkidan hadden hierover met
hen een gesprek. Het is belangrijk om je te leren uitdrukken, een mening te
hebben, risico te nemen. Ze waren allemaal even benieuwd met welk gezicht ik zou

binnenkomen. Al vlug was het van “oef!!” Ze vrezen toch zo vlug in Ethiopië dat je
kwaad bent, terwijl alles is vertrokken vanuit een diepere zorg voor hun eigen
toekomst. Ik had een nieuwe laptop bij voor hen, we zaten direct samen aan tafel,
en hebben er samen nog eens bij stilgestaan. Uiteindelijk ervaarden ze het voor
henzelf als een nieuwe positieve uitdaging.
Met de Siddartha Youth en in Koloboo was alles dik in orde! 400 jongeren
werden gescreend waarvan er slechts 220 kunnen beginnen aan hun training! Als
dankbaarheid kregen we een wervelende show van de afgezwaaiden! En de 78
kleuters van Koloboo blijven onze harten beroeren!
Ervaringen van de bezoekers
Zij hebben de puurheid van vreugde en blijheid. Onze plicht is hier hen te helpen
opstaan door een goede basis aan te bieden. Hun weg zullen ze wel vinden, daar
twijfel ik niet meer aan. Wij mogen hen niet bezoedelen met onze zogezegde
beschaving van “nooit genoeg”. Mijn ogen zijn niet meer dezelfde en hopelijk heb ik
tranen genoeg om de branding op mijn netvlies te blussen. Dankbaarheid om wat
we voor hen doen is zo aangrijpend en niet in te schatten. Het raakt mij diep in
hart en ziel. Roger
Deze reis was niet alleen voelen, maar ook nadenken, inleven in een cultuur van
armoede en chaos, en dat alles nog eens een plaats geven in jezelf. Wie is hier de
arme? De projecten van Siddartha beroeren je diepste ziel. De warmte, de
genegenheid, de fierheid, het respect voor elkaar, de levensenergie van de
doelgroepen, de inzet van de verschillende teams zijn niet in woorden te vatten.
N’een dikke proficiat aan het Siddartha team hier en in België. Gods werk is in
goede handen. Sponsors, we zijn samen goed bezig! We zijn fier op de manier
waarop hier wordt gewerkt. Hartverwarmend, kwaliteit en enthousiasme. Dit kan en
wil ik nooit meer vergeten. Gerda

