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Na tien jaar is er alle reden voor een terugblik, op een periode met heel wat
successen.
We begonnen met het schoolproject. Samen met De Stichting ‘RKVV DEM steunt
Ethiopië’ hebben we tien jaar lang 150 kinderen de kans geboden naar school te
gaan. Zij hebben goede resultaten geboekt. In de vorige nieuwsbrief lieten we weten
dat de eerste van onze deelnemers de gehele periode van basisschool tot en met
voortgezet onderwijs heeft voltooid en inmiddels is afgestudeerd.
In 2011 zijn we gestart met het lunchproject, enkele jaren later aangevuld met het
ontbijtproject. Aan dit programma doen veertig kinderen mee. Ze krijgen iedere
ochtend een gezond en afwisselend ontbijt en ’s middags een lunch met injerra’s.
Deze maaltijden worden klaargemaakt door drie moeders, die hierdoor ook een
bescheiden inkomen hebben. Als deze kinderen gebruik moeten maken van
medische voorzieningen, zorgen wij hier ook voor.

We zijn heel blij met de ruimte die we hiervoor hebben gekregen in de school die de
meeste van onze kinderen bezoeken. De ruimte waar de kinderen kunnen eten
voldoet goed, maar de ruimte waar de maaltijden worden bereid was wel erg primitief
en kon ook niet worden afgesloten. We hebben een nieuwe keuken gerealiseerd op
het schoolterrein. (zie foto's)
DEM heeft gezorgd voor een toiletgebouw en douches, waarvan wij er ook een
mogen gebruiken, voor de veertig kinderen van het lunchproject. 27 december is de
sleutel van de keuken officieel overhandigd aan Rahel.
Een langgekoesterde wens was, ook iets te doen voor de moeders in de vorm van
een microkrediet Inmiddels is dit gelukt. Zeven moeders hebben in juli 2018 een
krediet gekregen. Ze zijn hiermee een bescheiden bedrijfje begonnen. Hierdoor
hebben ze een inkomen voor hun gezin. Bij het verstrekken van het krediet hebben
zij een terugbetalingovereenkomst gesloten en heeft Rahel voor hen een
bankaccount geregeld.
Door bijdragen van de AMO uit Uitgeest hebben twintig jonge vrouwen een
beroepsopleiding kunnen volgen en met succes!
Het project voor opvang van jonge vrouwen in Welkite, Katinka I, wordt sinds enige
tijd geheel begeleid door onze collega’s van DEM. Er is nu een geschikt gebouw in
het centrum van Welkite, waar enkele deelneemsters ook een kamer hebben. In
2017 hebben zes deelneemsters hun diploma gehaald en drie hebben inmiddels
betaald werk.
Dit alles is tot stand gekomen dankzij uw steun en uw vertrouwen in ons werk. Heel
hartelijk dank hiervoor.
Natuurlijk stoppen wij niet na deze tien jaar. Samen met de mensen in Ethiopië
maken we nieuwe plannen. Zodra deze vaste vorm hebben aangenomen informeren
wij u.
Op 29 maart houden wij de traditionele vastenmaaltijd. De vastenmaaltijd wordt
gehouden in het parochiecentrum, Dorpsstraat 113 in Castricum . Vanaf 17.30 bent u
van harte welkom. Op 18.00 gaan wij aan tafel. De kosten zijn net als voorgaande
jaren € 15,- per persoon. De opbrengst komt geheel ten goede van het lunchproject
in Ethiopië. U kunt zich tot uiterlijk 26 maart hiervoor opgeven.
U kunt zich telefonisch of via de email aanmelden bij Yvonne Brakenhoff. Het
telefoonnummer is 06-37654557 of via het emailadres jwbrakenhoff51@hotmail.com.
Hebt u uw bijdrage als sponsorouder nog niet betaald of wilt u 'zomaar' een gift
doen? Het banknummer hiervoor is:
NL97RABO0311902294 t.n.v Parochie de Goede Herder o.v.v. project Kaleab
Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl
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