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Meer algemeen.
- We hadden gehoopt dat het nieuwe guesthouse zou klaar zijn, maar helaas. Ook het hoofdkantoor kan pas eind deze maand verhuizen, en de kinderen van Little Heaven zullen verhuizen op 15
Augustus. Ik was “weer” erg ontgoocheld voordien, maar als ik de fierheid van Firehun hoorde
over de afwerking, dan mildert de ontgoocheling vlug. Jos blijft tot alles al een paar dagen werking
achter de rug heeft, zodat we voor geen verassingen staan! Volgende keer slapen we zeker in ons
nieuw guesthouse, geen zorg!
- Vanuit de Belgische ambassade wil men, als Koningin Mathilde in november voor UNICEF naar
Addis komt, ze zeker ook een goed beeld moet hebben van de projecten van Siddartha.. Het Andinet project wil men promoten, en een optreden van onze Siddartha jongeren tijdens het tuinfeest
op de ambassade staat op hun verlanglijstje.
- Op vraag van Firehun en Kifle (assistent van Firehun) had ik de laatste dag een serieuze confrontatie met de coördinatoren. De kwaliteit in onze projecten is nog nooit zo hoog geweest als nu,
maar dat brengt de coördinators in een heel comfortabele zone en dat is niet goed. Ze hebben het
soms ook moeilijk met de controle van Kifle, maar dat is nu net zijn job om de dagelijkse werking
in de projecten op te volgen! Uitdagingen rond vinden van locale sponsoring, time management en
afspraken hebben we samen opnieuw scherp gesteld.
Glorieux voor 30 dakloze mannen
De vorming en de theorie van het naaiatelier en de lederbewerking is intussen achter de rug en is
men gestart met de praktijk. De sfeer lijkt heel goed, en zelden was het onthaal zo vlot en open als
nu. Er zijn er nu 26 actief en gemotiveerd bezig, maar blijf maar in je achterhoofd hangen dat er de
eerste 4 maanden 17 het project hebben verlaten omdat het voor hen te zwaar was. In de groep nu
zitten enkele mensen die een serieus studieniveau hebben gehaald – onderwijzers, universitairen –
die toch op het straat zijn beland, wellicht door een verkeerde levensstijl. Die groep geeft nu ook
vorming aan de rest van de groep, en dat schijnt voor beide partijen een heel groot succes te zijn.
Bij de CRDA, dat is een grote overkoepeling van meer dan 150 lokale en internationale ngo’s, liggen wij blijkbar hoog in de schuif. Op hun vraag zijn onze coördinatoren 10 halve dagen vorming
gaan geven over onze werking, methodes van aanpak, financiële aanpak van onze doelgroepen.
Met een grote officiële bedanking door de betrokken minister. Goedbezig???
Andinet (60 rioolkinderen verspreid over 2 jaar) - coördinator Teklu
Juist een week geleden hebben er 7 gasten het project verlaten na 4 maanden. Een domper natuurlijk op de begeleiders en verantwoordelijken. Ze waren zo fier dat ze er van de 54 geselecteerden
nog 27 over hadden. Dus weer opnieuw aanvullen met nieuwe gasten. Bij deze jongerengroep
blijkt de verslaving op straat de grootste rol te spelen waarom ze het niet volhouden met ons gesloten systeem. Maar we zien ook geen andere oplossing. Drugs toestaan in onze huizen zou alleen
maar eindeloos veel problemen meebrengen. We blijven zoekende! Ook een minimum kennis van
“lezen en schrijven” is voortaan vereist, anders geraken ze hopeloos achterop in de groep.
De 2e jaars hebben heel goed hun best gedaan op school: 6 waren de eerste van hun klas, 2 waren
tweede en 2 waren derde. Slechts 4 zaten met hun punten in de tweede helft van de klas. Ook Takele was weer heel goed en begint aan zijn laatste jaar van de humaniora. Tefaru, onze circustrai-

ner is drie maand buitengezet omwille van onaanvaardbaar gedrag, maar is sinds vorige week terug in dienst. En…. De generator werkt! Ze hebben nu altijd elektriciteit in hun ateliers
Ediget Fana:Een opleidingvoor 120 alleenstaande moeders en ladies- Coördinator Saba
Groot feest op het binnenplein van Little Heaven, want de moeders namen afscheid van het project, en dat gaat altijd gepaard met heel veel fierheid en enthousiasme. Ze kwamen er allemaal zo
netjes voor, hebben uren en uren aan hun haren besteed, niet te geloven, sommigen waren nog
moeilijk te herkennen. Meteen heeft het hoofdkantoor aangekondigd om de moeders nog slechts 6
maanden te geven om hun stiel te leren in plaats van één jaar. Ze hebben een intensiever programma opgemaakt en willen dus 2 groepen van 70 moeders per jaar rond krijgen. En goed dat
Liesbeth zo een goeie fotografe is, want foto’s nemen na de feest is een haast onmogelijke taak!
Little Heaven(3 huizen voor 46 aids-wezen) Coördinatrice: Kalkidan
Serieuze zorgen in Little Heaven. Juist voordat Firehun naar België kwam was er ’s morgens de
begrafenis van Kalkidan, een meisje uit de groep home. Ze was al langer ziek, heeft een helen tijd
haar medicatie niet genomen – wel laten verdwijnen - en was daardoor ziek geworden. En wanneer ik hier aankwam was er de begrafenis van Hanne, - die intussen terug bij haar vader woonden -uiteindelijk een gevolg van hetzelfde probleem: stoppen met de medicatie. Beiden zijn een
drie tal jaar geleden overgegaan van de Orthodoxe kerk naar de protestantse. En daar verkondigen
zij alleen maar slechte dingen! Zij beweren van op de kansel dat men geen medicatie mag nemen
voor HIV. God zal daar zelf wel over beslissen of je geneest of niet. Alles moet je in Gods hand
leggen en zeker daar zelf niet over willen beslissen! Onvoorstelbaar en toch waar!!! Schande!!! Na
de viering van de moeders zijn we met alle huizen van Little Heaven samengekomen in één grote
cirkel. Alle kinderen en personeel mochten hun wensen voor Kalkidan en Hanne opschrijven. Intussen werden 54 kaarsjes aangestoken die iedereen brandend in de hand hield terwijl ze hun
wensen uitspraken. Elke wens werd bevestigd met “Amen”, het moge zo zijn.
Voor zondagnamiddag hebben Firehun en ik een programma opgemaakt voor de twee Group
homes. Dit zou zeker moeten stoppen!!! Zaterdagavond hebben we nog héél lang samen gezeten
met de vraag: op welke manier kunnen wij aan de 2 group-homes onze boodschap overbrengen.
De vraag vanuit de meisjes was heel duidelijk: Father please, probeer ons duidelijk te maken wie
God voor u is. En de namiddag is schitterend verlopen. Heel veel duidelijkheid proberen te geven
vanuit een zorgdragende manier. We hebben afgesproken dat ze alle vragen, die nadien nog zouden opkomen, dat ze die op papier moeten zetten en aan Firehun moeten geven en we, gedurende
ons bezoek in Oktober zeker tijd zullen maken om daar proberen op te antwoorden. Er zijn intussen al veel vragen binnen!!!
Siddartha Youth (trainingscentrum voor 220 jongeren)
Hier alles dik in orde! Ze hebben een schitterend optreden gegeven voor de bisschoppenconferentie met vertegenwoordigers uit verschillende landen. Hier kan het dat je een bisschop enthousiast
ziet dansen tussen de jongeren! En ze kijken al uit naar een optreden voor onze koningin!!!! We
werden door de toneelgroep op een heel originele manier onthaald, ja het zit daar heel goed!!!!.
Ervaringen van de bezoekers
Afgelopen week werd vaak brood gedeeld, want er was vreugde bij de vrouwen van Ediget Fana om het behaalde certificaat, er was vreugde in Little Heaven om Father Augustine’s verjaardag. Er was daar ook intens verdriet om het heengaan van Kalkidan en Hanah. Weer werd het brood gedeeld. Ook in de andere projecten werd bij ons bezoek brood gedeeld.
We zagen hoe dit brood staat voor de liefde en respect dat Siddartha aan al haar gasten geeft. We zagen hoe
rijk deze warme aandacht de gasten maakt. In hun hartelijk welkom en openheid aan ons, hun overtuigd
“ja” aan het leven hoe donker hun situatie ook is, herkenden we de spirit van Siddartha. Al deze ervaringen
confronteerden ons met onze bijwijlen armoede van geest. Deze week werd een wonderbaarlijke levensles.
Dank Siddartha ! Vanwege Stef, Liesbet, Jan, Fien en Sebona

