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De meiden zijn gemotiveerd, het winkeltje is mooi ingericht, 
                het gaat heel goed! 

Alle vertrouwen
dat het tot ontwikkeling komtdat het tot ontwikkeling komt
Elf jonge dames, waarvan er tien doof zijn en een lichamelijk beperkt is, vormen samen 

een coöperatie waarin ze kleding en andere producten naaien. Vanuit hun eigen winkel-

tje in Kofele in Ethopie verkopen ze producten en bedienen ze hun klanten. Dankzij de 

steun van diverse donateurs, kan TTAF deze coöperatie startkapitaal, praktijktraining en 

ondernemersadvies bieden. 

Met hulp van onze lokale partner Ayano Burka, heeft dit ambitieuze project afgelopen maanden een 
doorstart gemaakt. Even leek het erop dat de droom van de elf meiden in rook op zou gaan door on-
duidelijke afspraken met de plaatselijke ngo. Gelukkig heeft Ayano Burka op tijd in kunnen grijpen en 
bouwen de dames nu aan een mooie toekomst waarin ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. 

Schooluniformen, bedlinnen en meubelhoezen. Het zijn een paar voorbeelden van producten die 
de meiden eigenhandig leren maken op hun eigen naaimachines. Tijdens het werkbezoek van Jaap 
Groenenberg en Pieter Nieland, bezochten zij ook dit project. ‘Toen we naar de shop gingen, was deze 
net anderhalve week geopend. We troff en veel meiden, en ze lieten weten heel blij te zijn met hun eigen 
winkel. Plannen zijn er genoeg. Ze vertelden ons hun wensen en we hadden een goed gesprek over de 
rolverdeling. Ze hebben zelf het eigenaarschap, Ayano is adviseur en TTAF support hen. We hebben ze 
tips gegeven om de winkel van buitenaf aantrekkelijker te maken zodat mensen zien wat er gemaakt en 
verkocht wordt. Op het moment dat we wat producten buiten ophingen, stapte er vrijwel direct iemand 
de shop binnen en schoot een oudere man ons aan, aan wie we vervolgens het concept uitlegden. Met 
een tevreden gevoel en alle vertrouwen dat het tot ontwikkeling komt, gingen we uit elkaar.’

Ayano Burka begeleidde de meiden tijdens het doen van inkopen: ‘We hebben alles samen kunnen 
kopen. Het waren lange warme dagen waarin we winkels afgingen om de juiste spullen te kiezen en 
te kopen. Maar de meiden zijn heel gemotiveerd en namen de hete zon voor lief. We hebben ook een 
nieuw soort naaimachine kunnen kopen, daar zijn ze super blij mee. De eerste nieuwe producten zijn 
inmiddels ook al verkocht. Is dat niet mooi? Het winkeltje is nu ook mooi ingericht, het gaat heel goed’.

sector microfi nanciering | projectmanager Arrie Huijgen



Reisverslag
Op de vraag hoe hij dat gaat 
fi nancieren zegt hij: “Pray”

Fragmenten uit het verslag van Jaap Groenenberg en 

Pieter Nieland van hun werkbezoek aan Ethiopië.Pieter Nieland van hun werkbezoek aan Ethiopië.

Zaterdag 31 oktober 2015 zijn we naar Addis Ababa gevlogen. Vroeg in Zaterdag 31 oktober 2015 zijn we naar Addis Ababa gevlogen. Vroeg in Zaterdag 31 oktober 2015 zijn we naar Addis Ababa gevlogen. Vroeg in 
de morgen kwamen we aan. Een visum krijgen ging deze keer heel snel. de morgen kwamen we aan. Een visum krijgen ging deze keer heel snel. de morgen kwamen we aan. Een visum krijgen ging deze keer heel snel. 
Koffers gepakt en op naar de auto. Demis is onze driver voor deze week. Koffers gepakt en op naar de auto. Demis is onze driver voor deze week. Koffers gepakt en op naar de auto. Demis is onze driver voor deze week. 

Een voor ons nieuwe school bezocht in Kofele, samen met onze lokale Een voor ons nieuwe school bezocht in Kofele, samen met onze lokale Een voor ons nieuwe school bezocht in Kofele, samen met onze lokale 
partner Ayano Burka. De directeur legt de nood uit: er komen 510 kinde-partner Ayano Burka. De directeur legt de nood uit: er komen 510 kinde-partner Ayano Burka. De directeur legt de nood uit: er komen 510 kinde-
ren in twee shifts, maar de school heeft maar 70 ‘goede’ schoolbanken. We ren in twee shifts, maar de school heeft maar 70 ‘goede’ schoolbanken. We ren in twee shifts, maar de school heeft maar 70 ‘goede’ schoolbanken. We 
zeggen 80 schoolbanken toe. Deze worden gemaakt door de coöperatie zeggen 80 schoolbanken toe. Deze worden gemaakt door de coöperatie zeggen 80 schoolbanken toe. Deze worden gemaakt door de coöperatie 
van dove jongens in Awassa. Nu zitten kinderen met z’n vieren of vijven van dove jongens in Awassa. Nu zitten kinderen met z’n vieren of vijven van dove jongens in Awassa. Nu zitten kinderen met z’n vieren of vijven 
in een bank, dus schoolbanken hebben de hoogste prioriteit. De directeur in een bank, dus schoolbanken hebben de hoogste prioriteit. De directeur in een bank, dus schoolbanken hebben de hoogste prioriteit. De directeur 
gaat samen met Ayano een vervolgplan schrijven voor het realiseren van gaat samen met Ayano een vervolgplan schrijven voor het realiseren van 
een bibliotheek, goede sanitaire voorzieningen en het opknappen van de 
omgeving van de school en het speelterrein. 

Tijdens een tussenstop in een hotel, worden we geholpen door een 
serveerster die met haar linker oog maar half ziet. We vragen ernaar en ze 
vertelt dat ze in het verleden met een steen is geslagen. Voor een dokter 
was ze te laat. Ayano spreekt met haar over het aankomende eye medica-
tion project in Kofele en nodigt haar uit om te komen. 

We krijgen een verzoek om voor 22 kinderen van een basisschool voor 
kinderen met een beperking schooluniformen te fi nancieren. Wij zien dit 
als een prachtige opdracht voor de dove meiden en zeggen geen geld, 
maar kleding toe. Een schooluniform is meer dan alleen door de school 
verplichte kleding. Het is voor veel kinderen de enige goede kleding die 
ze hebben. Dat ze dit aan kunnen naar school, geeft hen eigenwaarde. Ze 
horen er in hun uniform helemaal bij. 
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Nieuwe website
De website www.ttaf.org is onlangs 
geheel vernieuwd. Lees meer over onze 

projecten, blijf op 
de hoogte van het 
laatste nieuws en 
regel heel eenvou-
dig een eenmalige 
of structurele 
donatie.

TTAF MAKES SELFSUPPORTING

Een win-win-winsituatie
Toen de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) nieuwe pc’s kocht, 
vroeg directeur Esmé Wiegman aan leverancier Entris uit Ede of zij 
de oude pc’s wilden schenken aan een goed doel. Entris-directeur 
Eddy van Dijk wilde graag aan dit verzoek voldoen en koos TTAF.

Helaas bleek het erg lastig om de pc’s in Ethiopië te krijgen. Joep van Helaas bleek het erg lastig om de pc’s in Ethiopië te krijgen. Joep van 
Zandvoort, directeur van Fixzo uit Putten bood de oplossing door de pc’s Zandvoort, directeur van Fixzo uit Putten bood de oplossing door de pc’s 
te ruilen voor laptops. De laptops konden wél naar Ethiopië vervoerd te ruilen voor laptops. De laptops konden wél naar Ethiopië vervoerd 
worden en zijn er meer dan welkom. De pc’s heeft Fixzo geschonken aan  worden en zijn er meer dan welkom. De pc’s heeft Fixzo geschonken aan  
 De Rozelaar, zorgorganisatie voor mensen met een  De Rozelaar, zorgorganisatie voor mensen met een 
 beperking. Voor hen vormde het demonteren van de  beperking. Voor hen vormde het demonteren van de 
 pc’s een mooie opdracht op de dagbestedingslocatie in  pc’s een mooie opdracht op de dagbestedingslocatie in 
 Putten.

Na de lunch gaan we naar Salu. We krijgen een rondleiding door de werk-
plaats waar gehandicapten werk hebben om bezems of schoonmaakmoppen 
te maken. Er is op dat moment ook een training voor het sheep fattening 
project. Elf mensen krijgen een opleiding om schapen te houden. Zo kunnen 
mensen met een beperking toch aan de slag. In zijn kantoor legt de eigenaar 
uit dat hij een stuk grond van de gemeente kan krijgen van 200m2. Hier wil 
hij zijn huidige werkplaats naartoe verhuizen en eventueel uitbreiden. Op de 
vraag hoe hij dat gaat fi nancieren zegt hij: “Pray”. 

We brengen een bezoek aan de St Francisschool. De directeur blijkt er niet 
te zijn. Hij reageert op ons telefoontje en komt naar school. Terwijl we wach-
ten herinnert Pieter zich dat op de hoek van dezelfde straat een vrouw moet 
wonen die aan het sheep fattening project heeft meegedaan. We bezoeken 
haar kort. Ze is begonnen met twee schapen en heeft er inmiddels acht. Ze 
heeft iemand in dienst die op haar schapen past en zelf studeert ze onder-
tussen. Mooi!

We bezoeken de staalfabriek in Debre Zeyt om te spreken over de construc-
ties die ze maken. Ze hebben een staalconstructie, die in combinatie met 
bricks een makkelijke en duurzame manier van bouwen oplevert. Voor de 
school in Worku zou dit een ideale oplossing zijn. Ayano krijgt telefoon-
nummers van aannemers die in combinatie met ouderparticipatie zouden 
kunnen bouwen. We krijgen een rondleiding door de fabriek en vragen of ze 
ook de constructie voor de schoolbankjes zouden kunnen leveren. Dat kan. 
Ayano gaat dit oppakken voor de order van de schoolbanken voor de school 
in Kofele.

Om 9.00 vertrekken we naar Addis, richting onze eerste afspraak: Hope 
for the blind. Daar worden we hartelijk ontvangen. Zelfs op zaterdag. Wel 
jammer dat de werkers er niet zijn. We spreken over de voortgang. De uitval 
bij de opleidingen is vrij hoog, in verhouding met hoeveel mensen graag in 
aanmerking komen. We vragen naar de cijfers. Er blijkt over vorig jaar een 
tekort te zijn van zo’n 400,000 birr. Met name de sales zijn achteruit gegaan. 
Ze geven aan wel meer te willen opleiden als er budget is. We geven aan 
dat als de verkoop tegenvalt het niet logisch is dat je meer mensen opleidt 
om meer stock te maken. De verkoop moet verbeteren. Op de vraag of een 
training wellicht nodig is, stemmen ze allemaal direct in. We gaan bekijken 
of we hiervoor een oplossing kunnen vinden. Ze geven aan via een super-
marktketen net een afzetkanaal te hebben gevonden voor 25,000 birr. Dat is 
een goede start, maar het moet concreter.

We kunnen het stof van Ethiopië van ons af spoelen. We nemen afscheid van 
Ayano. Door de drukke stad rijden we naar Bole International Airport. Daar 
nemen we rond 20.00 uur afscheid van Demis. Wat een superdriver is dat: 
veilig, altijd op tijd, rijdende encyclopedie en fl exibel. Bijzonder om de vele 
mensen die we ontmoet hebben weer achter te laten. Het is een gezegende 
reis geweest. We tellen onze zegeningen.

Reisverslag
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MICROFINANCIERING BIEDT 
VROUWEN NIEUW PERSPECTIEF

De microkredieten van TTAF hebben al een grote groep vrouwen 
nieuw perspectief kunnen bieden. Behalve Meseret Baye, gaat 
ook Ayano Burka aanvragen behandelen en projecten begelei-
den. In deze nieuwe vorm van microfi nanciering moet het 
bedrag van 500 euro binnen vijf jaar renteloos terugbetaald 
worden. De meeste vrouwen gebruiken de microfi nanciering om 
een winkeltje te starten. Met het geld dat ze verdienen, kunnen 
ze in hun levensonderhoud voorzien en de opleiding van hun 
kind(eren) betalen.

Een voorbeeld is het microkrediet voor Wosene Yemanebiran. Haar 
gezin met drie kinderen moet rondkomen van een inkomen van 
1000 birr, 43 euro per maand. Daar moet de huur van het huisje 
nog vanaf. Met het krediet gaat ze een naaimachine kopen, zodat ze 
kleding kan repareren. Dit gaat ze vanuit huis doen. Het genereert 
prima inkomsten. 

Een andere dame die in aanmerking komt voor een microfi nancie-
ring is 33 jaar, en woont in een kamer van twee bij anderhalve meter. 
Ze heeft in het verleden kruiden geteeld, die ze op de markt verkocht 
in kleine zakjes. Doordat ze te weinig geld had om voorraad aan 
te kunnen leggen, moest ze hiermee stoppen. Nu werkt ze op een 
kinderdagverblijf voor heel weinig geld. Met een krediet kan ze goed 
inkopen, zakjes vullen en verkopen. Zo kan ze een stabiele business 
opbouwen.

sector self supporting| projectmanager Pieter Nieland

VOOR HET EERST NAAR DE 
TANDARTS 
Oriëntatie op tandartspraktijk bij kliniek Kofele 

Als aanvulling op de bestaande kliniek in Kofele, onderzoe-
ken we de mogelijkheden om een tandartspraktijk te starten. 
Dagelijks komen er patiënten naar de bestaande kliniek met 
ontstoken tandvlees, gaatjes en rotte of beschadigde tanden en 
kiezen. Deze mensen kunnen momenteel niet of niet op de juiste 
wijze geholpen worden. Het gaat veelal om mensen die nog 
nooit toegang hebben gehad tot een tandarts. Ook zijn er men-
sen bij die nazorg nodig hebben nadat ze elders noodgedwon-
gen een onprofessionele behandeling hebben ondergaan. 

Met een professionele tandartspraktijk zouden patiënten dicht bij 
huis tegen een redelijke prijs behandeld kunnen worden. Ze kunnen 
bovendien bij de aangesloten apotheek terecht voor bijvoorbeeld 
pijnstillers of antibiotica. Naar verwachting zal de nieuwe tandarts-
praktijk elke week zo’n 60 tot 75 patiënten gaan behandelen. Een 
aanvullend aandachtspunt vanuit de tandartspraktijk zal preventie 
zijn. Door bijvoorbeeld op scholen voorlichting te geven over gebits-
verzorging kunnen veel problemen voorkomen worden. 

sector paramedisch| projectmanager Eline Zomer

BLINDENSCHOOL HAALT KINDEREN 
UIT SOCIAAL ISOLEMENT

Veel blinde kinderen in Ethiopië gaan niet naar school. Ouders 
zien een blind kind als een schande; het wordt niet zelden 
geïnterpreteerd als een straf van God. De meeste van deze 
kinderen komen vaak de hut of het huis niet uit. Als gevolg van 
dit sociaal isolement verdampt hun toekomstperspectief en 
zijn ze in feite kansloos.

In 2007 is TTAF gestart met een eerste school voor de blinde kin-
deren. Ondanks de handicap niets te kunnen zien, hebben deze 
kinderen plezier, leren ze braille en sociale vaardigheden. Wanneer 
de leerlingen twee jaar onderwijs op deze school hebben gevolgd, 
zijn ze klaar voor het reguliere onderwijs. Uit evaluaties blijkt dat de 
blinde kinderen binnen het normale onderwijs erg goed functione-
ren en zelfs tot de besten van de klas horen. Daarmee is hun achter-
stand helemaal ingelopen: ze hebben dezelfde kansen als kinderen 
die wél kunnen zien. De (blinde) directeur Wondimu Asfaw van de 
Bishoftu School for the Blind probeert ook de gemeenschap duidelijk 
te maken dat blinden en slechtzienden er gewoon bij horen en alle 
rechten en kansen hebben.

Projectmanager Jaap Groenenberg vertelt: ‘Mooi nieuws is dat, 
dankzij een sponsor, dit schooljaar ook een groep zogenaamde 
“low vision” leerlingen van start kon gaan. Dit zijn kinderen die 
op (korte) termijn hun gezichtsvermogen verliezen of slechtziend 
worden. Zij vielen tot nu toe vaak tussen wal en schip.

sector paramedisch | projectmanager Jaap Groenenberg

TTAF-KLINIEK ZOU HET VERSCHIL 
MAKEN
Medische kliniek in Debre Markos lijkt wenselijk en haalbaar 

Op grond van uitvoerig onderzoek lijkt het wenselijk en haalbaar 
een medische kliniek te starten in Debre Markos. De eerste stap 
van het onderzoek vond plaats in Shashemene waar een bezoek 
werd gebracht aan de Kofale Health Clinic van onze partner 
Ayano Burka. Het doel hiervan was om kennis te maken met de 
functie en werkwijze van deze kliniek als praktijkvoorbeeld en 
om inspiratie op te doen voor een soortgelijk project in Debre 
Markos.Markos.

Ook is gesproken met wijkbewoners in Derbe Markos. Doelstelling 
was om de noden en wensen van deze beoogde gebruikers te inven-
tariseren. Er is gevraagd naar hun ervaring met medische preventie 
(bijvoorbeeld door hygiëne, voorlichting en controle bij zwanger-
schap en gezonde voeding) en de behandeling bij medische klachten 
door de bestaande klinieken en het ziekenhuis in Debre Markos.

Doelen voor de TTAF-kliniek zijn het bieden van gezondheidsdien-
sten aan de gemeenschap, eff ectieve zorg geven, toegankelijk zijn 
voor de arme bevolkingsgroep én het nemen van initiatieven voor 
het preventief terugdringen van ziekten. Met deze doelstellingen 
kunnen we niet alleen aanvullend werken ten opzichte van de be-
staande medische voorzieningen, maar ook het positieve verschil 
maken waar de bevolking in deze regio naar op zoek is.

sector paramedisch| projectoriëntatie Mulu Gashaw

Oriëntatie op 
nieuwe projecten
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Project update is een publicatie van 

Stichting TTAF voor donateurs en belang-

stellenden. Stichting TTAF, voluit The 

Three Aid Foundation, biedt kansarmen in 

Ethiopië, Malawi en Zambia perspectief 

door samen met hen de weg naar 

zelfredzaamheid te plaveien.

Kees Vlot 
Voorzitter

Via Pieter Nieland maakte ik tijdens een CBMC 
meeting kennis met het mooie werk van TTAF. 
In oktober 2014 ben ik voor het eerst op werk-
bezoek geweest in Ethiopië. Het zelf ervaren, 
ruiken en voelen maakte diepe indruk op me, 
waardoor de keuze om een taak in het bestuur 
op me te nemen snel gemaakt was.

Jaap Groenenberg
Projectmanager

Voor gerechtigheid ben ik in actie gezet, toen ik 
in 2014 in Ethiopië een Muskathlon deed. Een 
bijzonder land met mensen zoals jij en ik, maar 
die door armoede niet aan hun toekomst 
kunnen werken. Als je bijdraagt aan het werk 
van TTAF, steun je niet mij of TTAF, maar geef je 
mensen hun waardigheid terug!

Bestuursleden en projectmanagers stellen zich voor

Jan van het Veld 
Secretaris

Als “projecten-man” spreekt de doelgerichte 
aanpak van TTAF mij erg aan. Mijn persoonlijke 
motivatie is om vanuit mijn know-how mensen 
met veelal een handicap in een toch al arm land 
als Ethiopië te helpen, zodat ze in staat gesteld 
worden om voor henzelf en voor hun omgeving 
een menswaardig bestaan op te bouwen.

Arrie Huijgen
Projectmanager

Het is geweldig om samen te werken binnen 
diverse culturen. Ik doe dit op basis van ‘weder-
kerigheid’.  Graag deel ik mijn kennis en ervarin-
gen maar leer vooral van anderen. Samen met 
lokale experts, bestuursleden en de verschillen-
den doelgroep werken aan duurzame projecten 
die de kansen van (jonge) mensen vergroten.

Remco van Slooten
Penningmeester

Sinds eind 2014 ben ik actief betrokken bij Ttaf 
en vanaf 2016 offi  cieel als penningmeester. 
Ik vind het belangrijk om andere mensen te 
kunnen helpen, vooral de zwakkeren. Door mijn 
bijdrage en met uw hulp hoop ik dat wij nog 
meer mensen in ontwikkelingslanden kunnen 
helpen om in hun eigen levensonderhoud te 
kunnen voorzien. 

Eline Zomer
Projectmanager

Voor TTAF ben ik projectmanager voor de 
medische projecten Eye Medication en Better 
Braces. In het dagelijks leven ben ik verpleeg-
kundige en ik vind het mooi om me vanuit NL 
te kunnen inzetten voor de gezondheid van 
Ethiopiërs. Daarnaast ben ik al sinds 2011 
betrokken bij het onderwijsproject in Zambia.

Pieter Nieland 
Operationeel manager

Na dertien jaar penningmeesterschap, is het tijd 
voor een nieuwe stap. Als operationeel manager 
mag ik vanuit barmhartigheid en compassie 
meewerken aan het verbeteren van leefomstan-
digheden van mensen aan de onderkant van 
de samenleving. Je hoopt op een dag niet meer 
nodig te zijn. Dat die dag komt is zeker. Alleen 
God weet wanneer.

Mulu Gashaw
Projectoriëntatie

Al geruime tijd ben ik actief voor stichting DMA, 
die in Debre Markos een weeshuis heeft opge-
zet en onderhoudt. Op diezelfde locatie willen 
we in samenwerking met TTAF een medische 
kliniek realiseren. Momenteel werk ik aan het 
businessplan. Als Ethiopische Nederlander 
geeft het me veel voldoening om via TTAF de 
leefomstandigheden van mijn landgenoten te 
verbeteren.

HELPT U ONS HELPEN? 
STEUN HET WERK VAN 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 projec-
ten nóg beter inplannen. Met een vast bedrag per maand wordt u een persoonlijke vriend van TTAF. U 
regelt het snel en eenvoudig 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: remco.van.slooten@ttaf.org

Met ingang van 2016 bestaat het team van TTAF uit de volgende personen:

WWW.TTAF.ORG


