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Het was al langer een wens van TTAF om 
voor de ‘forgotten people’ in Ethiopië een 
kliniek op te zetten. Het team dat werkt 
aan de realisatie bestaat uit Ayano Burka, 
Zenebe Ayele en Albert Fieret. Sashamene 
ligt in het zuiden en is voor TTAF een beken-
de omgeving vanwege eerdere projecten 
aldaar.

De naam van het Health Center is ‘Burka 
Faya’, waarvan de betekenis in het Oromifa 
(de lokale taal) ‘Bron van Leven’ is. Een 
toepas selijke naam, die zowel de grondslag 
als de doelstelling van ons werk weergeeft. 
Dit nobel project helpt de allerarmsten aan 
een menswaardig bestaan, waarin wij het 
onnodig lijden zoveel mogelijk willen 
voorkomen. Het doel van TTAF is immers 
gesteund op de Samaritaanse gedachten: 
dienen, delen en liefhebben met passie.
De doelstellingen van dit medisch centrum 
zijn dat er toegankelijke ziekenzorg wordt 

verleend aan de ‘forgotten people’ en dat 
het centrum een eigen status verwerft 
binnen de Ethiopische gezondheidszorg. 
In Nederland wordt er keihard meegewerkt 
aan dit project door de professionele aanpak 
van een stuurgroep en diverse werkgroepen 
(onder andere bouw, medische zorg, HRM 
en ICT).

Bovendien is het nodig om een synergeti-
sche samenwerking te ontwikkelen met de 
Ethiopiërs door het uitwisselen van kennis, 
ervaring, training en opleiding. Uiteindelijk 
moet het centrum fi nancieel zelfstandig kun-
nen draaien waarbij één op de vier patiënten 
gratis geholpen wordt.

Sector Gezondheid | 
projectcoördinator Albert Fieret
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In september 2018 ging een delegatie, 

waaronder wij, Albert Fieret en Cathrien 

de Brauw op werkbezoek in Ethiopië. 

In vijf dagen bezochten wij verschillende 

projecten die TTAF ondersteunt, begeleid 

door Ayano Burka en Zenebe Ayele,‘onze 

mannen in Ethiopië’. Het voordeel van 

Ayano is dat hij de taal spreekt en be-

grijpt hoe de mensen denken in Ethiopië, 

maar ook in Nederland! Hij beoordeelt 

sponsoraanvragen die Ethiopische orga-

nisaties doen, hetgeen zichtbaar leidt tot 

een eff ectievere geldbesteding.

De situatie in Ethiopië is sinds de nieuwe premier Abiy 
Ahmed een stuk rustiger. Veel mensen zijn zeer positief 
over hem: er zijn er die zijn aanstelling zien als direct 
ingrijpen door God. Mooi om te zien dat het land weer 
hoop krijgt.

TTAF staat voor het selfsupporting maken van de 
mensen en daar hebben we prachtige voorbeelden van 
gezien. Ons eerste bezoek was bij professor Redda. Hij 
is directeur van Grarbet Tedahiso Maher, een organisatie 
die zich onder andere bezig houdt met staaroperaties, 
het opereren van klompvoeten en het aanbrengen van 
beugels (braces) bij poliopatiënten. 
TTAF sponsort een deel van deze operaties en hier 
begint het verhaal van selfsupporting. Professor Redda 
vertelde dat mensen die een handicap hebben, veelal 
hun hutjes nauwelijks uitkomen, omdat de ouders zich 
voor hen schamen. Dat betekent dat deze mensen afhan-
kelijk en hulpeloos zijn. Om dit probleem op te lossen 
worden niet alleen braces aangemeten, maar krijgen 
deze mensen een korte opleiding aangeboden die hen 
in sommige gevallen tot kostwinner maakt. Binnen de 
Ethiopische context is dit een buitengewone prestatie.

Een ander bezoek dat diepe indruk maakte, was het 
bezoek aan “Hope for the Blind”. Hier weven meer dan 
honderd blinden en slechtzienden onder andere kleden 
en deurmatten. Zij werken daar om zo in hun levenson-
derhoud te voorzien. Bij elk project zit een slechtziende 
om te controleren of de patronen er wel goed ingewe-

Reisverslag
Mooi om te zien dat het 
land weer hoop krijgt

ven worden. Een bijzonder detail: De directeur zelf is 
ook blind. Deze organisatie probeert al jaren fi nancieel 
zelfstandig te draaien. Wanneer er grote investeringen 
nodig zijn of aanvullende trainingen gevolgd moeten 
worden, springt TTAF bij. Hierdoor is de continuïteit van 
deze mooie organisatie weer gewaarborgd.

We bezochten tevens de blindenschool in Debre Zeyt. 
Blinde en slechtziende kinderen wonen twee jaar intern 
en leren braille met de bedoeling dat ze daarna kunnen 
doorstromen naar het reguliere onderwijs. Wij waren 
onder de indruk van de positieve effecten van het braille-
onderwijs. Ook wordt veel aandacht besteed aan de 
sociale vaardigheden van de kinderen. Op deze school 
zijn twee jonge Nederlandse vrouwen actief (Marleen 
Wassink en Belinda Hendriksen) en samen met Zenebe 
Ayele dragen zij bij aan de kwaliteit op de school.

Eén van de leerlingen is Tola, een vriendelijke jongen 
van tien jaar. In het verleden heeft hij door een ziekte 
een oog verloren. En onlangs bleek dat verdere me-
dische behandeling nodig is, omdat een tumor in zijn 
mond groeit. Het is schrijnend om zo’n jongen te zien 
lijden, hoewel hij gelukkig goed wordt opgevangen in 
de groep. Marleen, Belinda en de directeur zijn druk om 
geld te verzamelen voor zijn medische behandeling. 
TTAF wil hieraan ook bijdragen. Helpt u ons mee?
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Doneer
U kunt TTAF op verschillende 
manieren steunen. Zie onze 
website www.ttaf.org hoe u dit 
kunt doen.
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MEDISCHE MISSIES: 
ZÓ WAARDEVOL

TTAF sponsort en organiseert jaarlijks meerdere medi-

sche missies in Ethiopië. Deze missies zijn vooral gericht 

op oog-gerelateerde problemen. In samenwerking met 

de Belgische stichting Revive heeft TTAF een pilot-

missie uitgevoerd in Kofele. Hierbij lag de focus vooral 

op algemene klachten, zwangerschapsonderzoeken en 

tandheelkunde. De pilot lijkt een succesformule door 

de hoge opkomst van patiënten. Evaluatie van deze 

missie volgt nog.

Ayano Burka was wederom betrokken bij de opzet van deze 
missie. De verwachting was om in twee dagen tijd tussen de 
600 en 900 mensen te screenen. Indien nodig worden er 
medicijnen en brillen verschaft of zelfs een kleine ingreep 
uitgevoerd. Voor de patiënten met staar verzorgt en betaalt 
TTAF de operaties. 

Tijdens deze pilot was een team van twaalf artsen en verple-
gers zes dagen achtereen actief geweest in Kofele. Meer dan 
duizend patiënten zijn gezien en gediagnosticeerd!
Het uitgangspunt van deze missie is dat het ook voor de 
armste mensen, die eigenlijk geen toegang hebben tot goe-
de zorg, van levensbelang is om een periodiek onderzoek 
te ondergaan. “We gaan deze missie evalueren en daarbij 
is het van belang goed na te denken over de nazorg. Het 
Burka Faya Health Center zal hier een belangrijke rol in gaan 
spelen.”

Sector Gezondheid| projectcoördinator Ayano Burka

COLLECTE VOOR KINDEREN MET 
EEN OOGZIEKTE

In Ethiopië komen vaak oogziektes voor bij kinderen. 

Meestal is het te verhelpen met medicatie, maar soms is de 

oogziekte te ver gevorderd dat medische hulp niet meer 

mogelijk is. Voor deze groep patiënten is het zaak om tijdig 

braille te leren en te werken aan mobiliteit.

De Gereformeerde kerk in Barneveld hielp op zondag 7 okto-
ber een collecte waarvan de opbrengst gaat naar kinderen die 
op korte termijn blind zullen worden. Het geld wordt besteed 
aan het tijdig leren van het brailleschrift en het werken aan 
hun mobiliteit. Zo kunnen ze toch blijven participeren aan de 
Ethiopische samenleving. 

Voor de jeugd is dit van grote betekenis: werken aan hun toe-
komst en kansen creëren in plaats van thuis te moeten blijven 
zonder enig perspectief. TTAF is erg blij met de 967,36 euro die 
is gecollecteerd.

Gelijktijdig met de collecte was er een inzamelingsactie van 
Duplo speelgoed voor de kinderen van de blindenschool in 
Debre Zeit. Duplo is ideaal ontwikkelingsspeelgoed voor blinde 
kinderen. Aan de ene kant is het gewoon lekker spelen, maar 
gelijktijdig stimuleert het hun ontwikkeling en vaardigheden in 
voelen, herkennen en gebruiken. 

Mocht u nog Duplo hebben die nauwelijks meer gebruikt wordt, 
overweeg dan om deze te geven aan kinderen in Ethiopië.

Sector Onderwijs| projectcoördinator Jan van het Veld

Oriëntatie op 
nieuw projectNIEUWE GELDSCHIETER 

VOOR BOUW KLINIEKEN

TTAF heeft het initiatief genomen 
om een sandwichpanelenfabriek in 
Ethiopië op te starten. Het doel van dit 
initiatief is om rendement te genere-
ren, waarmee in de toekomst meerde-
re klinieken gebouwd kunnen worden. 
TTAF heeft een ondersteunende rol in 
dit project, maar investeert zelf niet. 

Momenteel zijn we in de oriëntatie-
fase om de juiste locatie voor de 
productie faciliteiten vinden. 

Sandwichpanelen kunnen gebruikt wor-
den voor zowel industrie en renovatie 
als voor woningbouw. Het initiatief heeft 
daarmee drie belangrijke eff ecten: 

realisatie van menswaardige huisvesting, 
werkgelegenheid voor Ethiopiërs en geld 
voor klinieken.

Sector Gezondheid/Inkomen | 
projectcoördinator Albert Fieret

Oriëntatie op sandwichpanelenfabriek in Addis Abeba



HELP ONS HELPEN:
STEUN TTAF!
U kunt TTAF op verschillende manieren steunen. We waarderen 
het als u persoonlijk betrokken bent bij ons projecten en geven 
daar graag diverse mogelijkheden voor. 

Geef eenmalig 
Via de donatieknop bovenaan onze website www.ttaf.org kunt u met iDEAL 
eenvoudig en direct doneren. Natuurlijk kunt u het ook rechtstreeks storten 
op ons IBAN-nummer: NL61 RABO 0385 5978 19.

Geef structureel
TTAF helpt mensen om self-supporting te worden. Wanneer u ons structureel 
steunt, kunnen wij projecten nóg beter inplannen. Met een vast bedrag per 
maand wordt u een persoonlijke vriend van TTAF. U regelt het snel en eenvou-
dig via de donatieknop bovenaan onze website www.ttaf.org. 

Projectsponsoring
Wilt u een specifi ek project ondersteunen? Op onze website www.ttaf.org vindt 
u een overzicht van onze projecten. In een persoonlijk gesprek stemmen we 
graag uw wensen af over de manier u het project van uw keuze ondersteunt. 
Neemt hiervoor contact met ons op via info@ttaf.org. 

MVO
Diverse ondernemers geven invulling aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen door te doneren aan TTAF. Is het ook iets voor u en uw bedrijf? 
We vertellen er graag meer over. U kunt hierover contact met ons opnemen 
via info@ttaf.org.

Kerken
Verschillende kerken ondersteunen TTAF door een collecte af te dragen of 
deelnemer te worden van de Omkeercollecte. Wanneer u geïnteresseerd 
bent, kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze stichting: 
albert.fi eret@ttaf.org.

Kees Vlot
Voorzitter

kees.vlot@ttaf.org  
Directeur 

Krb.communicatie

Jan van het Veld
Secretaris

janvhveld@ttaf.org
Project & Quality manager 

bij Prodware voor 
Microsoft

Cathrien Brauw
Bestuurslid

cathrien.debrauw@ttaf.org
Oprichter en directeur 

van Bureau Tranparante 
Integratie

Albert Fieret
Penningmeester

albert.fi eret@ttaf.org 
Eigenaar van JonkerFieret 

adviseurs/accountants

Henk Vergunst 
Bestuurslid 

henk.vergunst@ttaf.org . 
Uroloog, CWZ Nijmegen

Stichting The Three Aid Foundation

Lange Voren 35, 
3773 AN  Barneveld
info@ttaf.org
IBAN: NL61 RABO 0385 5978 19
BIC: RABONL2U
KvK: Oost Nederland 08119366
ANBI: 8127.97.607

Projectcoördinatoren

Eline Zomer  
Dirk Thienpont  

Projectmanagers

Meseret Baye
Ayano Burka 
Zenebe Ayele  

Abonneer

Meld u zich aan voor onze nieuws -
brief en blijf op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen via onze 
website www.ttaf.org.

Project update is een publicatie 

van Stichting TTAF voor donateurs 

en belangstellenden. Stichting 

TTAF, voluit The Three Aid Founda-

tion, biedt kansarmen in Ethiopië, 

Malawi en Zambia perspectief door 

samen met hen de weg naar zelf-

redzaamheid te plaveien.
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