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Het is nu bijna september 2019 en in 2009 zijn we van start gegaan. We kunnen
terugkijken op tien succesvolle jaren. In de nieuwsbrief van februari hebben we u
daarover geïnformeerd. We hebben in die jaren heel wat kinderen naar school
kunnen laten gaan. En met het lunchproject – en later ook het ontbijtproject - hebben
we ook in een grote behoefte kunnen voorzien.

We beginnen nu aan een nieuwe periode. Tijdens het laatste bezoek aan Ethiopië in
mei heeft Rahel ons de plannen voor de komende jaren voorgelegd. We willen graag
doorgaan met de 150 kinderen die we nu hebben, maar de opzet gaat wel
veranderen. De €60 die wij tot nu toe gaven waren gedeeltelijk bestemd voor
schoolboeken en een schooluniform en gedeeltelijk voor kosten van voeding, die we
rechtstreeks aan de ouders gaven. De inflatie is hoog en de lonen zijn de afgelopen
jaren niet gestegen. Omdat de boeken vaak meerdere jaren meegaan en het
schooluniform ook, zijn dit niet de grootste kosten voor de ouders van de kinderen.
Bovendien is het onderwijs zelf gratis. Het plan voor de komende jaren is daarom de
gezinnen een bijdrage in natura te geven, met name voedsel. Dit wordt door Rahel
met hulp van ouders georganiseerd. Dit ontlast ouders van de zorg of hun kinderen
wel genoeg te eten hebben. De kosten voor boeken en uniform kunnen zij door deze
verlichting wel zelf dragen. De totale bijdrage per kind wordt voor ons hierdoor wel
hoger namelijk €170,- . We willen de bijdrage voor u als sponsor niet verhogen, al is
een extra gift altijd welkom. Om de kosten te dekken is onze groep druk bezig met
het zoeken van sponsoren. Voor de vijftig kinderen die deelnemen aan het ontbijt- en

lunchproject verandert er niets. Deze kinderen krijgen ook extra zorg, bijvoorbeeld
medische verzorging als dit nodig is.
Natuurlijk blijft het onderwijs toch voorop staan. De schoolprestaties van alle
deelnemende kinderen worden nauwlettend gevolgd.

De keuken is in mei officieel geopend. Het was een mooie bijeenkomst met het
schoolbestuur en de ouderraad. De ruimte is mooi, de vloer is betegeld en er is licht.
Daarnaast is er een magazijn waarin de voorraden veilig bewaard kunnen worden.
Rahel en haar medewerksters zijn ons erg dankbaar voor deze mooie keuken.
Graag nodigen wij u uit voor de sponsorbijeenkomst op 22 september om 14.00
uur in de Parochiezaal van de Pancratiuskerk Dorpsstraat 113 in Castricum. We
brengen u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en u kunt ons vragen
stellen over de nieuwe plannen.
Ook hopen wij u te ontmoeten op de Ethiopische maaltijd op 18 oktober, om 18.00
uur. Opgave tevoren is noodzakelijk; u kunt zich opgeven bij Yvonne Brakenhoff, 06
37654557 of per e-mail jwbrakenhoff51@hotmail.com. De prijs is €18 per persoon
inclusief twee drankjes.
Onze laatste activiteit in 2019 is de Bingo op 17 november om 13.30 uur. Er zijn
weer mooie prijzen te winnen.
Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl
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