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december 2019 

Sinds een aantal jaren draagt TTAF 

bij aan de exploitatie van de 

Blindenschool in Debre Zeit.  

De blindenschool heeft in de 

afgelopen jaren een positieve 

ontwikkeling doorgemaakt. Twee 

Nederlandse vrouwen, Marleen 

Wassink en Belinda Hendriksen, 

komen iedere dinsdagmorgen in de 

school om les te geven. Eén van de 

belangrijkste dingen die zij 

geconstateerd hebben, vertelden ze 

ons onlangs: “Er is echt liefde en 

warmte voor de kinderen!”. En dat 

heeft een positief effect, zoals blijkt 

uit het relaas van directeur 

Wondimu (hij is ook blind) over 

Yordanos. Hij vertelt:  

“Yordanos is twee jaar geleden bij 

onze school gekomen. Haar moeder 

Emebet had vier kinderen, één van 

hen is Yordanos die blind werd toen  
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Verslag uit Ethiopië 

Bericht van de blindenschool 

 

Na een lang ziekbed is Dirk Thienpont overleden op 16 

november jl. in Ninove (België) op de leeftijd van 74 jaar. 

Dirk is sinds 2016 betrokken bij stichting TTAF en heeft veel 

betekend voor de stichting. Hij heeft zowel in financiële zin 

als in operationele zin een grote bijdrage geleverd aan de 

realisatie van de Burka Faya Health Center te Sashamene. 

In de laatste jaren van zijn leven heeft hij hier veel aandacht 

aan gegeven en werk voor verzet. Vaak zei hij: “TTAF is mijn 

beste medicijn.” Regelmatig diende hij, gevraagd en 

ongevraagd, het bestuur met zijn adviezen en ideeën.  

Tijdens de rouwplechtigheid waren Albert Fieret en Ayano 

Burka aanwezig.  

 

ze een jaar oud was.  

Eén van haar buren vertelde haar 

dat ze naar onze school voor 

blinden in Debrezeyt moest gaan en 

toen we haar voor het eerst zagen, 

liet Yordanos zich niet aanraken, 

behalve door haar moeder.  

We raadden haar moeder aan om 

haar voor 2 uur per week naar de 

school te brengen. De school 

betaalde de reiskosten, bracht haar 

in contact met andere blinde 

kinderen en gaf haar verschillende 

soorten speelgoed. Dit deed ze zes 

maanden lang en uiteindelijk 

maakte Yordanos zich eindelijk 

vertrouwd met de situatie van de 

school.  

Nu, na een jaar is Yordanos net als 

andere blinde kinderen begonnen in 

Grade 1. Ze glimlacht altijd, voelt 

zich gelukkig en is een slim kind.” 

 
 

U kunt bijdragen aan de 

school met bijvoorbeeld 

een gift voor speelgoed, 

een radio-CD-speler, 

brailleboeken of ander 

spelmateriaal.  

De kinderen zijn 

overigens dol op Duplo, 

dus als u het nog thuis 

in een hoek heeft 

liggen, wij hebben er 

interesse in! 



 

 

Giften 

Grote gift voor scholen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In november hebben we een grote gift van € 10.000 ontvangen voor schoolbanken en schoolborden. 

Met deze schenking kan de stichting in samenwerking met Ayano Burka twee scholen in de omgeving 

van Sashamene voorzien van het nodige materiaal. Het gaat in totaal 120 schoolbanken en 10 

schoolborden.  

Het grote voordeel is dat de kinderen nu op een fatsoenlijke wijze kunnen leren schrijven. Goed 

materiaal verhoogt absoluut de kwaliteit van het onderwijs. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Het betreft de volgende de scholen:  

• Kumbi Elementary school (61 km van Shashamene) 

• Bitacha Elementary school (29 km van Shashamene) 
 

 

Herman Koudijs is in november 

2019 toegetreden tot het bestuur 

van Stichting TTAF. Herman is 

werkzaam als accountant bij PwC 

Accountants en zal de functie van 

penningmeester vervullen.  

 

Groeten uit Addis Ababa 

Vanuit het kantoor in Addis Ababa ontvangt u de 

hartelijke groeten van Ayano en Zenebe. Dagelijks zijn zij 

bezig met de uitvoering en monitoring van uw en onze 

projecten! 

 
Van het bestuur 

Herman Koudijs 

 

Doneer 

U kunt heel gemakkelijk uw 

gift via www.ttaf.org/doneren 

overmaken met Ideal! 

Indien u wilt, kunt u ook een school steunen. Een 
schoolbank kost € 75 en een schoolbord kost € 65 
(inclusief transportkosten). Intussen hebben we ook 
bij verschillende scholen een waterput geboord. 
Met name voor jonge meisjes is dit belangrijk: zij 
hoeven nu niet meer kilometers te lopen en kunnen 
dus meer naar school. Een waterput kost € 1.250. 
Kunt u zich voorstellen wat een enorme impact een 
waterput met schoon drinkwater (hygiëne, 
ziektepreventie!) heeft voor honderden mensen?  
 

Huidige situatie 

Nieuwe situatie 

https://www.ttaf.org/doneren/

