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In september 2009 ging ons adoptieproject van start. Na vijf jaar is het goed de
balans op te maken. Wat hebben we in die vijf jaar bereikt?
Vanaf 2009 zijn er 150 kinderen naar school gegaan dankzij sponsoring uit
Nederland. Sinds maart 2011 krijgen 35 van deze kinderen dagelijks een maaltijd. In
mei 2012 is er een huis gehuurd: het Food Center. Hier krijgen die 35 kinderen hun
maaltijd, maar er gebeurt veel meer. Voor het Food Center zijn studieboeken
aangeschaft. Er is een watertank gekocht en een doucheruimte aangelegd.

In de vakanties zijn de kinderen elke dag naar het Foodcenter gegaan voor studie en
om te spelen. De 150 kinderen zijn onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen: 5-9 jaar / 1014 jaar / 15-18 jaar. Deze groepen komen eenmaal per maand in het Foodcenter bij
elkaar. Dus drie zaterdagen van de maand vindt er een bijeenkomst plaats. Uit de
150 ouders/verzorgenden zijn zeven personen gekozen die fungeren als een soort
wijkcontactpersoon. Deze wijkcontactpersonen bezoeken de kinderen en controleren
of ze naar school gaan. Ook controleren zij de voortgang op school. Ze stimuleren de
moeders/verzorgenden om het kind dagelijks naar school te sturen. Eenmaal per
maand brengen zij rapport uit aan Rahel. Eenmaal per 3 maanden komen alle 150
verzorgenden bij elkaar.
Van de oorspronkelijke 150 kinderen die in 2009 door ons gesponsord worden,
hebben 35 kinderen afscheid van ons genomen, de meeste omdat zij de lagere
school hebben afgemaakt en doorstromen naar een vervolgopleiding.
Elk afscheid geeft een ander kind de mogelijkheid om aan ons project deel te nemen.
In ons project zitten nu dus 35 ‘nieuwe kinderen’. Bij de keuze ligt de nadruk op de
allerkleinsten; zij zijn de groep die zichzelf niet kunnen redden. Zij worden
opgevangen en krijgen verzorging, vervolgens stromen zij dan ‘natuurlijk’ door naar
de kleuterschool en lagers school.
15 moeders zijn gestart met een cursus ‘lezen en schrijven’. Dit wordt door de
vrijwilligers in het Foodcenter gedaan. Kosten: leer- en schrijfmateriaal. Dit is een
nieuw project en hiervoor zoeken wij nog sponsors
Resume: het project loopt goed en er is een duidelijke vooruitgang.

Uw financiële steun is niet voor niets geweest en heeft, zoals u heeft kunnen lezen een
positief effect op een verbetering van de levensomstandigheden van deze kinderen. Zij zijn
de toekomst. Helpen we kinderen, dan helpen wij het land en de wereld.
Wij hopen dat u ons financieel blijft steunen.
Als u ons ook in de komende vijf jaar wilt blijven steunen vragen wij u een nieuw
adoptieformulier in te vullen. Wij weten dan dat wij opnieuw op u kunnen rekenen. Ook
is het een mooie gelegenheid eventuele wijzigingen in uw gegevens door te geven. De
adoptieformulieren vindt u achterin de kerk of op onze website of u kunt ze aanvragen
bij onze penningmeester.
Als u 5 jaar lang een periodieke bijdrage wilt geven en u legt dit vast in een overeenkomst, dan mag u
deze bijdragen zonder drempel van de belasting aftrekken. Neem hiervoor contact op met onze
penningmeester (Hans Doortmont, 0251 656255). Zonder overeenkomst is uw bijdrage ook
aftrekbaar, maar hierbij geldt wel een drempel.

Naast onze vaste projecten zijn wij een éénmalig project gestart: “Hulp aan Ouderen”.
Dankzij de Stichting 'SOS (Senioren Ondersteunen Senioren)' hebben we ook een aantal
kleine projecten voor ouderen kunnen verwezenlijken. In de sloppenwijken van Addis Abeba
hebben wij 9 bouwvallen opgeknapt tot huisjes en zijn drie ouderen voorzien van extra
medische zorg in de vorm van orthopedische ondersteuning of een rolstoel.

Links een oudere heer met zijn nieuwe krukken. Rechts mevr. Abebech voor haar
opgeknapte huisje. Veel van deze ouderen hebben ook nog de zorg voor hun jonge
kleinkinderen.
Ook het project in Welkite voor gehandicapte jonge vrouwen begint steeds beter te lopen.
Onze partners van DEM hebben dit project de mooie naam Katinka gegeven. Een volgende
keer meer over project Katinka.
Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl
Met vriendelijke groet,
MOV Groep Castricum-Ethiopië
N.B. om zo weinig mogelijk kosten te maken, willen wij zoveel mogelijk via e-mail
communiceren. Indien bij ons nog niet bekend, gelieve alsnog uw e-mail adres aan ons door
te geven (liahoogeland@zonnet.nl ). Hier kunt u ook terecht voor vragen.

