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Wat vooraf ging...
Heel de week alle aandacht in elk project voor de voorgestelde budgetten voor 2015
te herbekijken. Waarom? Uit noodzaak. We kunnen dan wel of niet gelukkig zijn met
de lage koers van de Euro, maar voor onze projecten heeft dat onvoorstelbare
gevolgen. Toen we vorig jaar ons huis kochten, kregen we nog 26.9 Birr voor één
Euro. Vandaag krijg ik geen 23 Birr meer, want de Birr is afhankelijk van de dollar!
Op een totaal budget van 400.000 maakt dat een verschil van 1.400.000 Birr of
60.000 € !!! Dat zal haast onmogelijk zijn om dit bedrag extra op te halen. Dus
budgetten zoveel mogelijk inkrimpen, maar zelfs dan staan we voor een onmogelijke
opdracht.
Ons nieuw groot huis voor Little Heaven!!!
Jos is maandag teruggekomen vanuit België en kan nu aan de grote werken
beginnen. De fundering en de hoofdplateau zijn nu klaar. Alle nodige beton kwam
niet uit de grote betonmixer maar moest gemaakt worden met de mortelmolen! Nu
kan men de muren gaan opmetsen en zal het wel sneller gaan. In het huis werden
alle elektriciteitskabels los gemaakt en gecontroleerd, wat een job!
Onder de vuile vloerbekleding werd er op sommige plaatsen nog schone houten vloer
ontdekt! Het is de bedoeling dat het huis tip top in orde is tegen eind juni,zodat de
kinderen twee maand tijd hebben om zich daar te amuseren en te wennen aan de
nieuwe huisvesting. Dan zullen we ook de groep aanvullen met nieuwe kinderen.
Glorieux (voor 25 dakloze mannen en 14 dakloze moeders met kleine
kinderen)
We komen in een leeg huis terecht, want al onze mannen hebben werk in
verschillende bedrijven, nog voor hun stage in dat bedrijf gedaan is. Ze verdienen
allemaal tussen de 900 en 1200 Birr als startsalaris, zonder hun overuren. Als we
hen dan ’s avonds toch nog gaan bezoeken voor de laatste lotto voor kleren, blijkt
dat ze zaterdag ook niet aanwezig kunnen zijn op hun afscheid, want de baas wil niet
dat ze zaterdagvoormiddag verlof nemen! Eigenlijk heel goed voor hen en hun
toekomst. Dan vieren we zondagavond samen met hen wel uitbundig afscheid! Voor

ze vertrekken zullen ze allemaal nog een examen van de staat moeten afleggen,
zodat hun diploma ook een stempel krijgt van de overheid. Voor de dakloze moeders
loopt het allemaal niet zo eenvoudig. Drie van hen zijn al vertrokken naar de streek
vanwaar ze vandaan kwamen, 2 wonen nu al in bij een familielid in Addis. Werk
vinden, en een oplossing voor uw kind gedurende de werktijden lijkt niet simpel. Er
zijn al heel veel ideeën over gelanceerd, maar geen haalbare oplossingen.
Andinet (60 rioolkinderen verspreid over 2 jaar) - coördinator Teklu
In beide huizen zijn de examens van de avondschool achter de rug, en de resultaten
waren van goed naar zeer goed. In het eerste huis een boeiende uitwisseling tussen
onze bezoekers en de gasten omtrent druggebruik, waar haal je de kracht om te
stoppen met je verslaving.... Schoon! ‘s Anderendaags genoten van hun laatste
oefeningen voor hun grote optreden zaterdag in het Nationaal theater! Ook hier zijn
alle ateliers leeg, want ook zij zijn op stage! Voor we vertrekken komt er een gast
van vorig jaar langs met een nieuwe fiets. Hij heeft samen met een gast van vorig
jaar een
schitterend initiatief gecreëerd! Ze hebben elk ne nieuwe kruiwagen gekocht en die
heel opvallend geschilderd met de boodschap: hebt ge een zware klus te doen? Zoek
je ne goeie stielman? Wij komen bij u langs en de nummer van hun gsm erop ! Voor
ze aan een werk beginnen, maken ze een prijs en een contractje. Ze weten niet waar
eerst te beginnen. Ze hebben nu een nieuwe fiets gekocht om zich vlug te kunnen
verplaatsen van de ene job naar de andere!
Ediget Fana (Een opleidingscentrum voor 150 alleenstaande moeders
enladies) - Coördinator Sister Saba
De 81 moeders hebben net hun halfjaarlijkse training beëindigd en zijn juist
begonnen aan een nieuw atelier. De ladies van Addis Hiwot nemen zaterdag
afscheid, en de 40 die ons pilootproject gestart zijn, beginnen de eerste vruchten te
plukken. Het is nog te vroeg om te oordelen dat dit de toekomst wordt of niet. Ze
worden om de 14 dagen bezocht om individueel te evalueren wat er goed loopt en
wat nog een uitdaging is! Saba heeft de budgetten erg goed gecontroleerd en doet
zelf nog suggesties waarop in haar project zou kunnen bespaard worden. Er werd
ook dezelfde dag nog een nieuw huurcontract getekend voor een ander huis want we
moeten daar binnen de drie weken weg, want het wordt grotendeels afgebroken en
er komt een garage. Ze heeft zelf heel hard haar best gedaan om de huurprijs af te
dingen en is daar ook in gelukt.
Little Heaven (3 huizen voor 46 aids-wezen) Coördinatrice: Kalkida
Wat een verschil met twee maand geleden. Alle kinderen van het eerste huis spreken
mij aan in het Engels!! Zij hebben blijkbaar de schrik overwonnen om zich uit te
drukken, zonder zorgen te maken over fouten in het Engels. Dat hebben we alleen
maar te danken aan twee vrijwilligers die vijf keer per week komen om hun enerzijds
te leren communiceren in het Engels, de andere vrijwilligster doet het zelfde omtrent
Wiskunde! Alle personeel is nu aanwezig voor en na de schooluren en in het
weekend. Een hele verandering voor sommigen, maar bittere noodzaak om hen nog
meer te begeleiden bij hun huiswerk of taakopdrachten van de school. Er hangt ook
een groot schema uit wie de laatste week niet voldoende heeft gestudeerd en

daarom meer huishoudelijke taken moet doen, en wie héél goed heeft gewerkt. Vier
vrijwilligers vanuit België, die stage komen doen in Ethiopië brengen ook heel wat
creatieve ontspanning in het eerste huis. Ze zijn zo enthousiast over de discipline, de
dankbaarheid, de aanhankelijkheid. Dus alleen maar goede dingen hier!!
Onze studiedag over onze ervaring in Vlaanderen i.v.m. drugs.
Deze studiedag ging door op het eerste verdieping in het Semien hotel. 56
inschrijvingen hebben in de laatste dagen nog bevestigd dat ze zeker kwamen. Er
waren deelnemers uit 27 verschillende NGO’s wat toch een serieus succes is. Boven
de ingang van het hotel hing een grote banner van 4 meter over de studiedag van
Siddartha aldaar. Joke, Tim en Koen hebben op een heel aantrekkelijke manier –
met powerpoints en filmpjes- de belangrijkste thema’s gebracht. Voor de meesten
een openbaring aan nieuwe informatie. De laatste dag hebben ze met 14 tal
personeelsleden heel de dag getraind rond motivatiegesprekken. Alles verliep heel
interactief!!! Een verrijking voor onze projecten!
Afscheidsfeest van 220 jongeren, de Glorieux en Andinet projecten.
In het nationaal theater van Addis, waar plaats is voor 700 mensen kregen we een
wervelende show van 3 uur met circus, toneel, muziek, moderne en traditionele
dansen. Woorden schieten te kort. We proberen wat filmpjes en foto’s op onze
website te zetten in de komende weken!
Ervaringen van de bezoekers
Het was voor ons vol verbazing kijken naar hoe zovele mensen deugd hadden van de
projecten. We schoten dit bezoek de hoofdvogel af: een prachtige celebration ter ere
van het afzwaaien van meer dan 200 fiere mensen uit de projecten. En dan als kers
op de taart enkele toevallige ontmoetingen met voormalige rioolkinderen waar het
goed mee gaat: Yossef heeft een mobiele werkplaats om te lassen en Abebe heeft
een software shop, fantastisch! We mochten ervaren dat de hoop en inspanningen
van zovelen in België en hier meer dan het verschil maken. Voor de terugkomers
was de vooruitgang en evolutie van de laatste paar jaar indrukwekkend om zien!
Koen, Joke en Tim

