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Nieuwsbrief nr. 7, april 2013.
Zondag 17 maart was er in de Maranathakerk een optreden van de het Klezmerensemble ‘Freilach’ ten
bate van het lunchpakkettenproject. Het was een erg gezellige middag: de muziek was mooi en de taart
was lekker. De opbrengst was €398,60.
Dinsdag 30 april, Koninginnedag, staan wij weer in Bakkum voor het huis van Joan Brandjes. Wij
verkopen overtollige spullen, u kunt heerlijke koffie en zelfgemaakte cake kopen en er is een verkaveling
van een stuk weiland. Voor €5,- koopt u een kavel op een weiland. Boer Res zal op de afgebakende
weide een koe laten lopen. Indien de koe schijt op uw kavel, ontvangt u € 600,- (de omliggende vier kavels
ontvangen ieder €100,-)!!! U kunt uw kavel op Koninginnedag kopen, maar het is ook mogelijk om voor die
tijd al een kavel te kopen. Neem hiervoor contact op met Jeanneke van Diepen (06 -202 721 90).
Heeft u nog overtollige spullen die nog goed bruikbaar zijn, dan kunt u die bij Joan inleveren. Haar adres is
Van Oldenbarneveldweg 15 in Bakkum. Als zij niet thuis is kunt u uw spullen bij haar schuur onder de
overkapping zetten.

In november 2012 is het project Katinka (het opvanghuis voor gehandicapte meisjes) in Welkite door RKVV
DEM steunt Ethiopië bezocht. Wij hebben gezien dat het project een aanzienlijke vooruitgang heeft
geboekt.
Gebleken is dat het eerste opvangtehuis niet de juiste locatie had. Dit huis lag buiten het centrum van
Welkite en was voor de deelneemsters moeilijk bereikbaar. Er is nu een huis gehuurd in het centrum van
Welkite, dit huis is dan ook veel gemakkelijker toegankelijk. Het voordeel van dit huis is dat het geheel ter
beschikking staat voor de dagopvang van de vrouwen. Het huis beschikt over een flinke woonkamer waar
de deelneemsters kunnen worden opgevangen/studeren. Daarnaast hebben vijf deelneemsters in
afzonderlijke slaapkamers inmiddels een permanent verblijf gekregen.
Rondom het huis staan muren en er is permanent toezicht van een bewaker, c.q. maatschappelijk werker.
De meisjes voelen zich beschermd en maken een blijde en tevreden indruk. Al met al kan geconcludeerd
worden dat het nieuw gehuurde huis aanzienlijk beter aansluit op de levensomstandigheden van de
meisjes.

Zoals het er nu uitziet, zal dit huis de stabiele factor zijn om de gehandicapte meisjes op weg te helpen
naar een eigen toekomst. Hoe lang dit proces gaat duren, kunnen wij thans nog niet aangeven. Afgelopen
november 2012 hebben wij gezien dat ons project de goede weg op gaat. Met het bisdom aldaar (Bisschop
Musie en Abba Teshome) hebben wij nauw contact. RKVV DEM steunt Ethiopië heeft de intentie om in
januari 2014 het huis weer te bezoeken.
Conclusie: de nieuwe situatie, met het gehuurde huis in een beschermde woonomgeving, sluit veel
beter aan op de wensen van de doelgroep en heeft tot aanzienlijk betere levensomstandigheden
geleid.
Dat het met het lunchpakkettenproject goed gaat, kunt u op de foto’s in deze Nieuwsbrief zien.

Het adoptieproject gaat in september het vijfde jaar in. Als u uw bijdrage voor 2013 nog niet hebt
overgemaakt, is dit misschien een mooi moment om dit te doen.
Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer van de
RABObank 3119 02 294
t.n.v Parochie de Goede Herder
o.v.v. project Kaleab
Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl
Als u vragen hebt, kunt u ons bereiken via e-mail: liahoogeland@zonnet.nl , of telefonisch: 0251 656100.
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 ).

