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door Br. Gust, Koen Maes (Special Fruit) en Greet Peeters (wijngilde)
Wat vooraf ging.
De beslommeringen rond een huis en grond zijn nog niet achter de rug. Er werden intussen nog
verschillende huizen en/of grond bezocht. Alles schandalig duur. Overal waren er nog welhindernissen te nemen. En een week voor we aankwamen belden de eigenaars van de schone villa
van juni dat ze toch aan ons wilden verkopen. Alle hoop was weer daar. Na lang aandringen samen op zaterdag de villa bezocht!! Perfect wat we nodig hebben! Geduld, wachten, geduld. Om
zot te worden. Gisterenavond, 14/10 kreeg ik telefoon van Firehun: alles is met iedereen rond, volgende week maandag zal alles ondertekend worden!!!!
Glorieux (voor 25 dakloze mannen en 14 dakloze moeders met kleine kinderen)
Wat meer zorgen dan anders, maar zeker niet slecht. Een groep van 24 mannen en een andere
groep van 14 vrouwen dag in dag uit zo kort op elkaars neus moeten kijken, dat er dan al eens
spanningen zijn is niet te verwonderen. Anderzijds wordt voor hen de uitdaging elke dag groter,
want ze weten dat ze begin december zichzelf zullen moeten bewijzen in bedrijven en dan komt de
weg naar volledige zelfstandigheid erg kort bij. Daarom werden door de psychologe extra trainingen ingelast waarin stoom kon worden afgelaten, waar iedereen zijn zeg kon doen, nog een extra
training rond omgaan met angst en onzekerheid en dat heeft blijkbaar iedereen goed gedaan. Er
wordt echt wel alles gedaan om hen zo sterk mogelijk te maken voor de toekomst. Voor de moeders werd er extra ruimte voorzien om op een fatsoenlijke manier de lederbewerking te kunnen
voltooien.
Andinet (60 rioolkinderen verspreid over 2 jaar) - coördinator Teklu
In het eerste huis hebben we nog maar eens aan 7 gasten de kans gegeven om in te stappen in het
project, en 2 ervan hebben het vol gehouden. Ze zijn nu met 24 en dat is een goede groep om naar
het tweede jaar te gaan. De groep is met het voorstel gekomen om zoveel mogelijk “huishoudelijk”
werk ook zelf te doen, zoals ’s morgens thee zetten voor iedereen, welke mensen zorgen voor de
voorbereiding van het avondeten na school. En ook de “disciplinegroep” blijkt goed te lukken in
hun uitdaging. Er zijn geen conflicten meer, en als er iemand zich niet naar behoren gedraagt krijgt
hij een boete, en dat is dan de tuin opkuisen, en dat wordt blijkbaar door iedereen ondersteund.
Ook de maandelijkse koffie ceremonie met de 2 huizen samen, en een aantal ervaren rakkers uit de
vorige jaren hebben een heel positieve invloed.
In het tweede huis is er maar één probleem: zo dikwijls geen elektriciteit! En dat is wel heel moeilijk om die gasten dan telkens weer op een andere manier “zinvol” te laten bezig zijn. Een investering in een serieuze generator zou geen overbodige luxe zijn voor volgend jaar.
Ediget Fana (Een opleidingscentrum voor 100 alleenstaande moeders) - Coördinator Sister Saba
Buiten de 85 moeders die ons normaal programma volgen, zijn er nu ook 20 moeders ( en 13 ladies) die in ons pilootproject zijn gestart. De deelnemers krijgen een opleiding van 10 dagen rond
management, geldbeheer, financiële planning opmaken… Na de training krijgen ze één week de
tijd om hun eigen financieel plan op te maken voor de toekomst. Zij beschikken maximaal over
3.000 Birr of 120 Euro. Dat financieel plan wordt individueel geëvalueerd. Zij moeten voor 3 men-

sen hun plan verdedigen en vernemen nadien ofze geslaagd zijn of niet. Als ze starten met hun eigen project, worden ze de eerste twee maanden elke week thuis of in de business bezocht, de volgende 2 maanden om de 14 dagen en dan nog elke maand. Diegene die nu borduurwerk geeft zal
voortaan deze evaluaties op haar nemen. Als dit plan goed lukt willen we het aantal moeders verhogen.
Little Heaven(3 huizen voor 46 aids-wezen) Coördinator Elias
Totaal onverwacht nieuws: Elias, de coördinator heeft een heel aantrekkelijke job aangeboden gekregen waartegen hij echt niet “neen” kon zeggen. Ik moest aan iedereen heel duidelijk maken dat
het een heel moeilijke beslissing was, maar dat het financiële en de nabijheid van zijn huis hem
heeftovertuigd. Met heel vel dank aan Siddartha voor alle kansen en leermomenten. Kalkida, de
psychologe van alle projecten zal zijn job overnemen.
Hayat van het eerste huis heeft het erg moeilijk na de confrontatie met haar broer. Zij hoopte dat
hij voor haar kan zorgen, maar ziet dit in het geheel niet zitten. Yem esirach Meheret, Gadisse en
Danawit zullen per 18 oktober verhuizen naar de groep van de grotere meisjes. Brikti kan alvast
aan de verpleegsterschool beginnen. Bij de jongens zal er wellicht maar één plaats vrijkomen en
dat zal dan voor Teklu zijn. Er is veel tijd en energie gestoken in het opmaken van duidelijk afspraken zowel voor het eerste huis, de twee huizen voor de pubers, als voor het moment waarop
ze zelfstandig willen gaan wonen. Moet eerst nog bestudeerd worden door het hoofdkantoor, en
vervolgens door de raad van bestuur. Er werd drie keer feest gevierd: één zondag omtrent het
sterven van Lydia, op 11 september was het hier Nieuwjaar en op Meskel feest op 27 september!
Addis Hiw ot (56 ladies uit de armoede prostitutie) (coördinator Ephrem)
Geen goed nieuws in Addis Hiwot. Ephrem nam zijn jaarlijks verlof, en gedurende dat verlof
kwamen er klachten van de ladies, dat ze hun transport geld nog niet ontvangen hadden. Er werd
door het hoofdkantoor een onderzoek ingesteld en het was duidelijk dat er een aantal dingen niet
klopte. En hij kwam ook niet terug uit zijn verlof, was nergens te bereiken. Hij heeft eigenhandig
een verslag gemaakt van wat er allemaal is fout gelopen in de laatste drie maanden! Dat is nog
nooit gebeurd in zo’n situatie. En het klopte volledig. Ephrem heeft zelf ontslag genomen en zorgt
er voor dat tegen 17 oktober het geld (door de steun van zijn zus) zal terugbetaald worden. Zo niet
krijgt hij een verschrikkelijke boete aan zijn broek en gaat hij voor jaren de cel in. Kifle zal in de
volgende drie maanden elke morgen daar kort aanwezig zijn om alles op te vangen.
Siddartha Youth: opleiding voor 210 jongeren in muziek, dans en toneel(Coördinator Adissu)
Heel goed nieuws voor onze jongeren! 36 van onze afgestudeerde jongeren hebben een job gekregen bij verschillende locale overheden in Addis, met een minimumloon van 1.000 Birr (40 €) per
maand. Zowel jongeren uit onze muziek opleiding, als moderne en traditionele dansen, of toneelgroep. Zij moeten beschikbaar zijn als de overheid muziek of dans of toneel nodig heeft. En natuurlijk hebben we weerintens genoten van hun wervelende show!
Ervaringen van de bezoekers
Een unieke ervaring!!Addis ontdek je op een speciale manier waarbij de projecten de rode draad
vormen. Net zoals een kennismaking met iets of iemand, krijg je maar één keer de kansom een diepe indruk achter te laten. Wel, dat is gelukt!! Zowel door de deelnemers aan de projecten als de
medewerkers,met als kernwoorden “wederzijdse bevrijding en respect”! Koen
Weergeven wat Ethiopië in ons binnenste heeft nagelaten is niet te verwoorden. Zoveel moois
maar ook zoveel miserie hebben we gehoord en gezien. Zoals in Andinet de rioolmannen hun ervaringen durfden te vertellen, hoe ze op straat overleefden en soms dagenlang niet konden slapen
omdat ze voortdurend weggejaagd werden door politie. Hoe ze in het regenseizoen drijfnat werden weggeschopt door mensen. Maar we pinkten een traan weg als ze zo fier hun slaapkamer
mochten tonen en met ogen vol dankbaarheid. Siddartha doet hier wonderen. Greet

