
 

 

 

 
 

Vanaf mei 2020 t/m augustus 2021 hebben intussen 
12 periodieke 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 dit  noodhulpproject beëindigd is, willen we deze 
vrouwen blijvend helpen door middel van self-help 
groups. Niet alle vrouwen zijn geschikt om hierin mee 
te draaien. Sommigen zijn te oud, anderen hebben 
niet de capaciteiten of blijken nog schulden te hebben 
bij de bank, zodat ze geen nieuwe bankrekening 
kunnen openen. Maar het overgrote enthousiaste 
deel heeft inmiddels een 10-daagse training gevolgd 
met daarin allerlei aspecten over het meedraaien in 
zo’n groep. Verantwoordelijkheid nemen, omgaan 
met concurrentie, leren sparen, apart leggen en 
investeren, omgaan met onderlinge conflicten, etc.  

Er zijn nu 6 groepjes gemaakt van elk 5 vrouwen. Per 
groepje kiezen ze een activiteit, bijvoorbeeld koffie 
branden, malen en verkopen of injerra bakken en  

 

verkopen. Een ander groepje wil een kledingwasse-
rette openen. Als eerste moeten ze een bankrekening 
openen. Daar moet elke week een klein beetje geld op 
gestort worden om te laten zien dat ze kunnen sparen.  

Nu is Kidan met hen op zoek naar geschikte 
verkooplocaties. Langs de weg zie je op straat her en 
der van oranje of blauw zeil gespannen 
overkappingen. Die kunnen gehuurd worden en daar 
mag dan verkocht worden. Al met al gaat er best veel 
tijd overheen. Kidan is veel in overleg met de lokale 
overheden om te regelen wat hiervoor officieel nodig 
is. Om de vrouwen te motiveren is er daarom een paar 
weken geleden weer een voedselactie onder deze 
vrouwen geweest, zodat ze weer even weten dat er 
aan hen gedacht wordt! 

Als deze eerste lichting van 30 vrouwen gestart is, 
word een deel van hun winst weer gebruikt om een 
volgende lichting op gang te helpen. Zo proberen we 
deze kwetsbare groep weer hoop te geven.  

Helpt u mee met dit nieuwe vrouwenproject?                            

U kunt bijvoorbeeld helpen met de aankoop van een 
wasmachine (€500) of een injerra bakplaat (€75).     
Juist nu? Neem contact op met Albert Fieret. 
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De recente oorlogsontwikkelingen in Ethiopië zorgen voor angst 

en spanning in het land. Niemand weet wat er de komende 

weken gaat gebeuren. Ondanks dat gaat de bouw van Burka 

Faya Health Center gewoon door. De muren staan overeind en 

de daken zitten erop. Ook op de blindenschool zijn weer nieuwe 

kinderen in de 1e klas gekomen. Zij krijgen gelukkig gewoon 

iedere dag o.a. hun Braille lees- en schrijflessen. En Kidan is in 

Addis hard bezig om de self-help groepen aan het werk te 

krijgen. Hoop doet leven! 

Kidan’s voedselhulpproject 

 

Training self-help groepen Team vrijwilligers met Kidan (r) Voedsel uitdeelmoment 

mailto:albert.fieret@ttaf.org
https://www.ttaf.org/


 

 

Blindenschool Debre Zeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober kwamen 2 bestuursleden van TTAF op bezoek bij de 

blindenschool. Voor Marleen Wassink, die 7 jaar in Ethiopie woonde, 

vrijwilliger was bij de blindenschool en sinds begin dit jaar in het bestuur 

zit, was het een heerlijk weerzien. Er werd een kleine reünie 

georganiseerd, zelfs oud-leerlingen waren uit Addis gekomen om haar 

weer te ontmoeten!  

Begin november kwam een team van optometristen van Addis Ababa 

University de ogen van de kinderen nakijken. Een aantal van hen krijgt 

een behandeling in het ziekenhuis in Addis Ababa waardoor hun zicht 

verbetert of wellicht iets terugkomt! 

 

 

Groeten uit Addis! 
Even bijpraten ... met Zenebe 

 

“Bij de kliniek heeft de firma Hydro 
Construction and Engineering Company een 
waterpomp geïnstalleerd. De put levert 6 
liter water per seconde. De bouw van een 
watertanktoren is voltooid. De toren zal twee 
tanks dragen met een capaciteit van 10.000 
liter. 5.000 liter voor intern gebruik en 5.000 
liter voor de gemeenschap.   
Inmiddels is 85% van de bouw van de kliniek 

voltooid. De resterende werkzaamheden zijn 

schilderwerk, elektrische bedrading, sanitair, 

enz.  

Het gebied waar de kliniek staat heeft geen 

stroom van de overheid, maar na een lange 

en niet aflatende inspanning hebben we 

eindelijk toegang tot stroom van de overheid 

of via een kabel.” 

Eye Medication 
De oogonderzoeken in Dilla en/of Kofele vormen een 

belangrijk onderdeel van onze hulpverlening. Door Covid-

19 waren we vorig jaar helaas gedwongen om deze 

onderzoeken uit te stellen. Maar gelukkig konden in het 

Paasweekend van 2021 in Kofele weer een heleboel 

mensen naar de oog screening gekomen. In totaal zijn er 

bijna 2.000 mensen gescreend en is er bij een aantal grijze 

staar vastgesteld. Zij zijn geopereerd in een kliniek in 

Ziway.  

 

Ayano Burka (l)  
en Zenebe Afaris  

Wist u dat.. 
..TTAF een sponsorprogramma heeft voor de armste oud-leerlingen van de 
blindenschool? Voor €15 per maand helpt u mee om deze kinderen tóch 
naar het reguliere vervolgonderwijs te laten gaan, waar veel ouders het 
anders niet zien zitten.. Neem hiervoor contact op met Marleen Wassink. 

Check! 

Draagt u ook bij aan de medicijn-

voorraad van de nieuwe kliniek, de 

koffiebranderij van de vrouwen in 

Addis of geeft u een algemene 

bijdrage?              
 

mailto:marleendek@hotmail.com
https://www.facebook.com/blindenschool.ethiopie

