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Bezoek projecten in Ethiopië - Van 6 - 12 november 2017 

door Frederik, Denise en Broeder Gust.  

In het algemeen 

-In Ethiopië is de toestand momenteel dubbel: in de hoofdstad is alles rustig. Er zijn evenwel meer en 

meer signalen dat de overheid geconfronteerd wordt met onrust in de provinciesteden en meer bepaald 

in de Oromia en de Amhara regio’s. Deze grootste bevolkingsgroepen pikken het van langsom minder 

dat zij als meerderheid van de bevolking sinds 1991 overruled worden door de Tigray minderheid (8%) 

uit het Noorden. Afwachten maar hoe dit verder evolueert.  

-Ondertussen blijft de bouwwoede , zeker in Addis maar ook daarbuiten, onverminderd voortduren: 

gebouwen, infrastructuur, dammen, industrie. Hoe lang kan dit nog aan dit helse ritme ? 

 

Glorieux voor 30 dakloze mannen –coördinator Abeneth 

-De nieuwe groep is net sedert enkele dagen gevormd na een strengere selectie dan in de vorige jaren.  

Gedurende een maand is er werk van gemaakt om de nieuwe kandidaten goed bewust te maken dat zij-

zelf het moeten waarmaken. Siddartha biedt hen onderdak, voeding maar vooral vorming om nader-

hand op eigen benen verder te kunnen. Zij hebben zelf de sleutel tot een betere toekomst in handen. 

Het vorige groep – 26 man- is eind oktober afgezwaaid. Iedereen heeft met succes deelgenomen aan een 

staatsexamen en een certificaat behaald. In de laatste paar maanden heeft iedereen een bedrijfsstage ge-

volgd en allen hebben nu ook vast werk met een maandsalaris van ca 3500 Birr: prachtig ! Wij helpen ze 

de eerste 3 maanden nog met een tussenkomst in de huur van 450 birr/maand. Meestal huren ze met z’n 

drieën een huisje. Van de overheid heeft Siddartha ondertussen bekomen dat alle afzwaaiers vanaf het 

begin af een voorlopige residentiële ID-kaart krijgen, zelfs als ze nog geen dak boven hun hoofd hebben. 

Een buitengewone situatie die aantoont hoe de overheid positief staat achter wat Siddartha realiseert 

met deze ex-daklozen.  

-Coordinator Abeneth volgt samen met andere Siddartha collega’s vervolgopleiding zoals Kaizen en 

ABCD (Asset Based Communitydriven Development), schitterend ! Dit bewijst eens te meer hoe ons 

team van Ethiopische medewerkers steeds verder groeit in haar taken. 

 

Andinet (60 rioolkinderen verspreid over 2 jaar) - coördinator Teklu  

Jeugdig enthousiasme bij de gasten, leuk om hen te bezoeken. Toch blijft het vooral in het eerste jaar een 

opgave om het aantal ‘afhakers’ binnen de perken te houden. De dag voor ons bezoek had nog een eer-

stejaars afgehaakt, en dit na 6 maanden in het project. Coordinator Teklu en zijn team zijn er zich zeer 

goed van bewust dat vooral bij de aanvang van het programma de kandidaten goed moeten geselec-

teerd worden op hun motivatie. Vanaf de volgende groep zal een individueel motivatiegesprek- tesa-

men met de psycholoog- positieve uitkomst kunnen brengen.     

 

Ediget Fana: Een opleiding voor 160 alleenstaande moeders en ladies- Coördinator "Sr. Saba 

-Door nieuwe maatregelen van de overheid komen onze alleenstaande moeders die een huisje huren van 

privépersonen soms in een penibele situatie. De verhuurders willen immers om fiscale redenen( nieuwe 

taks op verhuurinkomsten) soms onze moeders niet erkennen als huurster . Bijgevolg kan deze moeder 

geen verblijfsadres doorgeven aan de overheid, kan zij geen bankrekening openen enz. 

-Ediget Fana moet wegens het voortdurend uitdeinen van de grootstad -door de nieuwbouw van talloze 

appartementsgebouwen in de buitenwijken -steeds verder op zoek naar kandidaten.     

http://www.siddartha.be/


-Goede zaak is evenwel dat stageplekken steeds gemakkelijker te vinden zijn alsook vaste werkplekken 

eenmaal onze moeders afgezwaaid zijn uit het project. 

 

Little Heaven (3 huizen voor 46 aids-wezen) Coördinator: Firafis 

In het voorbije kwartaal zijn er opnieuw 4 kleintjes bijgekomen. Zeven adolescenten zijn ondertussen op 

eigen benen komen te staan. Vandaag zagen we toevallig  enkele afzwaaiers van het eerste uur (2 jaar 

geleden): Anteneh, Biriquit en Martha. Anteneh werkt als magazijnier in een Israëlische textielfabriek, 

Biriquit voltooit haar verpleegsteropleiding in de kliniek en Martha volgt nog een opleiding maar werkt 

tevens als serveerster in een restaurant. Alle drie stellen ze het zeer goed. Mooi toch dat zij zonder grote 

problemen succesvol hun weg vinden in de volwassenenwereld.      

 

Siddartha Youth ( jeugdopleiding voor 200 jongeren) Coördinator: Adissu 

Het geluk van onze jonge gasten kan niet op: 2 weken geleden nog had een groep toeristen uit de Noor-

derkempen (Rotary Hoogstraten en Lions Hartevrouwe Turnhout) gratis een aantal muziekinstrumen-

ten meegebracht vanuit België. De voorbije week kwamen daar nog een massa muziekinstrumenten 

(waaronder 3 piano’s !) bij van een andere Ethiopische NGO. Siddartha krijgt die instrumenten voorals-

nog voor een aantal maanden in bruikleen maar met een beetje meeval krijgen we die in de toekomst 

gratis en voor niks. Duimen maar en vooral een dikke merci aan onze Belgische vrienden en de NGO !     

 

Siddartha Feast in Addis Abeba: 18 en 19 november 

-Weekend -1: alle hens aan dek om het derde feest in evenveel jaar voor te bereiden. Op school-terreinen 

wordt het gras gemaaid, steenblokken en puin verplaatst: kortom alles in gereedheid gebracht om eet-

standjes op te richten, speelhoekjes, een podium voor optredens. De school ziet haar terreinen netjes op-

gekuist maar Siddartha heeft een prachtig locatie ter beschikking voor haar feesten. De gasten van An-

dinet , Glorieux, Ediget Fana, alle trainers, cookers, guards, coördinatoren: allen zijn ze met meer dan 80 

mensen volop aan de slag. Prachtig om te zien. 

-Op de feesten zelf volgend weekend verwachten ze zowat 2000 bezoekers. (800 bezoekers in 2016) 

Duimen maar !  

 

Financies 

-Met deze Siddarthafeesten in Addis Abeba worden ook in Ethiopië bijkomende middelen aangeboord 

om hun steeds stijgende werkingskosten te kunnen opvangen.  

-Het blijft immers een helse opgave om ieder jaar weer voldoende geld bij elkaar te krijgen voor SDE. 

Vandaar een hernieuwde warme oproep aan eenieder die deze nieuwsbrief ontvangt : blijf ons steunen. 

Spreek jouw kennissenkring en/of familie aan en vertel hen over jouw ervaring met Siddartha. Je kunt 

onze vrienden in Ethiopië geen beter eindejaarcadeau geven. Dankjewel ! 

 

Reacties van  15 bezoekers uit de Noorderkempen: Lea, Nina, Marina, Tiny, Denise, Lieve, Marika, Mieke, Fi-

lip, Kris, Jean-Marie, Jan, Luc , Koen en Frederik (op 15-daagse rondreis in Ethiopië waarvan zaterdag 28 oktober 

volledig gespendeerd aan de Siddartha-projecten). 

-Wat Siddartha realiseert in Addis is buitengewoon : telkens opnieuw, jaar na jaar , maken jullie het verschil voor 

honderden paupers. Ons beeld van hulp aan het zuiden is erdoor in de positieve zin bijgesteld. 

Duurzaamheid is een duur maar toch een toepasselijk woord voor wat jullie al jaren in simpele woorden zeer suc-

cesvol toepassen: Ethiopiërs voor Ethiopiërs, niks voor niks, we hebben niks te verbergen. 

-Zeer onder de indruk van het enthousiasme en tegelijkertijd de zeer professionele aanpak van de Ethiopische me-

dewerkers. Hier kunnen wij nog van leren… 

-Respect, jullie verdienen onze volle steun !    


