
 

 

 

 
  

Nieuwsbrief 

april 2020 

Eén van de langstlopende projecten 

van Stichting TTAF zijn de Eye 

Medications. Een eye medication is 

een screening op oogproblemen. De 

screening is voor iedereen. Tijdens 

eye medications komen er tussen de 

500 en 800 patiënten naar een 

kliniek; samen met hun begeleiders 

komen er dus vaak minimaal 1.000 

personen.  

De personen met klachten worden 

gescreend op oogproblemen. Veel 

voorkomende problemen zijn 

trachoma, glaucoma, staar en 

oogproblemen als gevolg van 

diabetes. Daarom wordt van iedere 

bezoeker ook de bloeddruk 

gemeten.   

  

Jan van het Veld 

In memoriam 

 

 
 

 

Verslag uit Ethiopië 

Bericht over de eye medications 

 

Onze secretaris, Jan van het Veld, is zeer plotseling overleden op 1 januari 

2020. Hij was herstellend van een operatie aan zijn heup en kreeg op 

oudjaarsavond een hartstilstand en is aan de gevolgen daarvan in de vroege 

ochtend van 1 januari overleden. Jan is 56 jaar geworden. Hij was sinds 2015 

betrokken bij stichting TTAF en heeft met zijn inbreng een mooie 

kwaliteitsverbetering gerealiseerd. Daarnaast was hij van belang voor het 

project ‘Microfinanciering’ en was hij de drijvende kracht achter de inzameling 

van Duplo voor de blinde kinderen. 

Tijdens de rouwplechtigheid waren Albert Fieret en Cathrien de Brauw 

aanwezig 

 

Tijdens de eye medications worden 

medicijnen en brillen verstrekt. En er 

worden ook kleinere trachoma-

operaties uitgevoerd. Als er sprake is 

van grotere ingrepen, bijvoorbeeld 

staaroperaties, dan worden deze 

patiënten geopereerd in het 

oogziekenhuis te Ziway. In 2018/2019 

hebben meer dan 200 operaties 

plaatsgevonden. De operaties worden 

uitgevoerd door dr. Aida (zie foto 

links). 

Gezien de huidige ontwikkelingen 

rond het coronavirus is besloten de 

eye medications van 2020 uit te 

stellen van april naar september 2020. 
 

Ayano Burka heeft in februari speelmateriaal 

gebracht naar een opvangtehuis voor kinderen 

met autisme. Deze kinderen kunnen niet goed 

participeren in het reguliere onderwijs, omdat 

daar geen ruimte en aandacht is voor kinderen 

met een beperking. Door het gebruik van dit 

speelgoed hebben de begeleiders een extra 

mogelijkheid om goed met de kinderen in contact 

te komen. Het is altijd weer een feest om te zien 

hoe blij kinderen zijn met nieuw speelgoed. Heeft 

u nog Duplo over? Stuur een mail 

(info@ttaf.org)!  

 

Dr. Aida tijdens een pauze. 

Voor TTAF opereert zij 20 

patiënten per dag! 

mailto:info@ttaf.org


 

 

Missie met Revive naar Metu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTAF werkt op projectbasis samen met een Belgische stichting, Revive. Dit zijn Belgische artsenteams die periodiek 

in Afrikaanse landen als Madagaskar en Ethiopië werken. In maart is een team van 15 mensen vanuit België naar 

Metu (ca. 550 km. ten westen van Addis Ababa) gegaan. Het team bestond voornamelijk uit gynaecologen. In 10 

dagen tijd zijn er 42 vrouwen in de leeftijd van 27 tot en met 70 jaar geopereerd aan verschillende nare 

aandoeningen. Stichting TTAF heeft bijgedragen aan de kosten. De voorbereiding, organisatie en de coördinatie 

van deze missie is uitgevoerd door Zenebe en Ayano. 

 

 

U kon tot voor kort doneren via de website. Echter heeft 

Mollie, de payment service provider, besloten om TTAF 

niet meer te ondersteunen, omdat Ethiopië niet voldoet 

aan zgn. WWFT-normen. Wij zijn intussen op zoek naar 

een nieuwe payment service provider, maar tot nog toe 

is dat niet gelukt. Maar u kunt natuurlijk altijd uw gift 

overmaken op rekening NL61 RABO 0385 5978 19 t.n.v. 

Stichting TTAF. 

Groeten uit Addis Ababa 

Even bijpraten ... 

 

In de afgelopen periode waren wij druk met de 

aankoop van schoolbanken en black boards. Toen 

Albert Fieret hier in januari was, hebben we de 

eerste school desk gecontroleerd. Daarnaast 

kosten de voorbereidingen van de eye 

medications (die helaas uitgesteld zijn) en de 

missie naar Metu veel tijd. Verder zijn wij 

dagelijks in contact met de firma die in 

Shashamene de waterput boort. Om alles goed te 

regelen, gaan wij vaak naar de site: het is 

belangrijk dat de waterput goed gemaakt wordt. 

Op 13 maart hebben ze water gevonden op ruim 

300 meter diepte! De foto hierboven geeft een 

indruk van de werkzaamheden. 

 

Van het bestuur 

 

Bijzondere oplossing 

Soms gebeuren er mooie en onverwachte zaken. Wij kregen 

onlangs de volgende email via onze website: “Dear sur, 

originally I am from Ethiopia, i saw this afternoon this 

interview, and it touches me sooo much because of this I went 

to ask you if you can help me to find a blind school near to 

there place, or at list somewhere where they can lern may be 

for the 2 girls. Please please let us help this children. Thank you 

soo much in Advance.” Bij de email was een link naar een 

Youtube-video gevoegd. Wij hebben contact opgenomen met 

de afzender, een Ethiopische dame die momenteel in 

Duitsland woont. Toen we haar verhaal hoorden, hebben we  

haar met Ayano in contact gebracht. En jawel, binnen twee 

dagen had Ayano een blindenschool voor deze kinderen 

gevonden en daar zijn ze nu in opleiding. Wie had dat vooraf 

kunnen bedenken? 

 

Blijft u ons steunen? 

https://youtu.be/mOGIGcQejU0

