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Op 30 juli is er water gevonden op het terrein van de kliniek in 

Shashamene! Er is nu een gat van 305 meter diepte. Het mooie is 

dat er meer dan 6 liter water per seconde uitkomt. 

Op 1 augustus, is de waterpomp voor het Burka Faya Health 

Center getoond aan de mensen in de community tijdens een 

ceremoniële bijeenkomst.  

Bij deze bijeenkomst waren de vertegenwoordigers van de 

verschillende kerken en moskeeën aanwezig. Dit was om hun zegen 

over de pomp en het water te geven en om te bidden om een 

gezegende voortgang van het gehele project. 

Intussen is de omheining van het perceel gereed. Er is gekozen 

voor een stenen muurtje met daarop een stalen hekwerk. Alle 

bouwelementen komen uit de omgeving en de omheining is door 

lokale mensen gerealiseerd. Op deze manier dragen we ook bij aan 

de lokale economie en wordt tevens de relatie met de 

omwonenden versterkt. 

 

Verslag uit Ethiopië 

Voortgang Burka Faya Health Centre 

Meer 

informatie? 

Voedselhulp-project 

 
Vanaf mei tot en met december hebben maandelijkse 

voedseluitdelingen in Addis Ababa plaatsgevonden. 

Namens TTAF heeft Kidan Dires, een jonge vrouw met 

passie voor alleenstaande moeders, al deze 

uitdelingen georganiseerd. Dit betekent dat zij iedere 

maand voor 128(!) gezinnen rijst, meel, olie, zeep en 

maandverband regelde. 

Een heel bijzonder project, waaraan heel veel TTAF-

supporters hebben bijgedragen. Nu het project ten 

einde loopt, willen we deze vrouwen blijvend helpen 

door middel van het opzetten van zgn. self help 

groups. Hierin krijgen zij trainingen en de 

mogelijkheid om een eigen winkeltje op te zetten. In 

de volgende nieuwsbrief zullen we er meer over 

vertellen.  

 

 



 

 

Actuele situatie in Ethiopië 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het noorden is er momenteel grote onrust: de opstandige regio Tigray wil 

zelfstandigheid, maar de federale regering staat dit niet toe. Velen maken zich ongerust 

over het welzijn van de burgers in die regio. Gelukkig heeft deze onrust geen gevolgen 

voor de TTAF- activiteiten en kunnen wij gewoon doorgaan met ons werk. Overigens 

verwacht Ayano dat uiteindelijk de uitkomsten van het conflict positief zullen zijn voor 

het land: het is een soort laatste stuiptrekking van de voormalige machthebbers, die het 

land in de afgelopen decennia in grote armoede en corruptie hebben gebracht. 

 

 

 Groeten uit Addis Ababa 

Even bijpraten ... 

 

In november ben ik, Ayano, een paar weken in 

Nederland geweest. Ik moest 10 dagen in 

quarantaine en daarna heb ik veel dingen 

gedaan met de bestuursleden. We hebben veel 

gesproken over de projecten en ook 

verschillende sponsoren gesproken. Ik word 

altijd blij om te zien dat Nederlandse mensen 

zo’n liefde voor mijn land hebben! 

Hier gaat het gelukkig goed. Het is onrustig in 

Tigray. De dochter van Zenebe is in Mekelle, en 

we hoorden 3 weken lang niets van haar omdat 

de telefoon en internet uit waren. Maar gelukkig 

kregen we een goed bericht van haar: alles is 

goed.  

 

Foto’s 

Eye medication 
Eye medications (oogonderzoeken) voor 500 tot 1000 

patiënten vormen een belangrijk onderdeel van onze 

hulpverlening. Normaal organiseren we 3 of 4 keer per 

jaar een ‘eye medication’ in Dilla en/of Kofele. Maar door 

Covid-19 waren we helaas gedwongen om de ‘eye 

medications’ uit te stellen: de kans op besmetting was te 

groot. Echt jammer, omdat er nu zoveel mensen niet 

hebben kunnen helpen. Maar momenteel loopt het 

aantal besmettingen in Ethiopië minder hard op en is 

overleg met de uitvoerende medici besloten om in januari 

2021 de eerste ‘eye medication’ weer te laten 

plaatsvinden. 

 

Ayano tekent het contract met de aannemer die 

de kliniek gaat bouwen. 

Dagloners uit de omgeving graven de fundering 

van de omheining. 


