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door Br. Gust, Rony Bols en vrienden Frans en Magd en Monique
Meer algemeen.
- De nieuwe website van Ethiopië, in het Amharric en in het Engels is nu volledig in orde. Je
kan alles vinden op www.siddarthaethiopia.org
-Er was reeds een hele tijd onrust in Ethiopië. Een belangrijk deel van de bevolking staat niet
langer achter de huidige regering. Overal protesten aan de randen van de stad. We konden zelfs
met de bezoekers niet naar Koloboo (kleuterschool) gaan en ook de uitstap naar Debre Libanos
viel daardoor in het water.
- Zaterdagavond mochten we aanwezig zijn op het huwelijksfeest van Wondu en Mekdes. Ongelooflijke sfeer, pracht en praal voor een beperkte familie. De moeder van Wondu, Workenesh, heeft heel den tijd op de dansvloer gestaan, niet te geloven zoveel energie.
- Firehun is voor 16 dagen vertrokken naar Boston, Canada. De universiteit heeft 7 Ethiopiërs
uitgenodigd om volledig gratis een 14 daagse training te volgen over “Leidershap en veranderring”.Hij moest zaterdagavond van het familiefeest direct naar de luchthaven.
- In Addis zijn het op 19 en 20 November Siddarthafeesten in de school van de Lazaristen.
Glorieux voor 30 dakloze mannen –coördinator Abeneth
27 Enthousiaste mannen met stralende gezichten die nu druk stage lopen om eind deze maand
zelfstandig verder te gaan leven en dus ook plaats te maken voor een groep nieuwe gasten! De
dankbaarheid druipt ervan af. Op de vraag van één van de bezoekers waar zij de kracht haalden om op zo korte tijd af te kicken van hun verslaving kregen we een lang en openhartig antwoord. Als je 8 jaar op straat hebt geleefd in onmenselijke omstandigheden, zonder toekomst,
zonder geld omwille van de verslaving, zonder enig respect met een half kapot lijf, dan was dat
een harde keuze maar de enige uitweg uit mijn zinloos bestaan. Hier ben ik op 9 maanden tijd
een mens geworden met zelfvertrouwen, een medemens voor mijn tochtgenoten, een toekomst
gekregen die nu hoopvol voor me ligt. Het geeft een zalig gevoel na 9 maanden herboren te
worden! Slik!
Andinet (60 rioolkinderen verspreid over 2 jaar) - coördinator Teklu
Tijdens ons laatste bezoek hadden we de opdracht gegeven aan het team van Andinet en het
hoofdkantoor om eens kritisch en creatief samen te denken over de invulling van het programma voor de eerste jaars, en dit voor alle dagen van de week. Misschien ligt het gebrek aan aanbod,’s avonds en in het weekend wel aan de basis waarom zoveel jongeren de eerste maanden
afhaken omdat ze ons programma (o.a. geen alcohol, geen verslaving…) te zwaar vinden. Afkicken van verslaving en veel “vrije tijd”maakt het alleen maar moeilijker.
We hebben hun en onze ideeën bij elkaar gelegd en zijn tot het besluit gekomen dat één opvoeder voor de groep te weinig is,om zowel de vorming te geven, individuele en groepsproblemen
op te lossen. Daarom hebben we beslist om een psycholoog aan te werven die in de voormiddag

zal werken voor het Glorieux-project, en in de late namiddag en avond de eerste jaars mee zal
begeleiden. Naast de sportactiviteiten zullen ook vrijwilligers van Siddartha Youth hen meer
begeleiden in traditionele en moderne dansen.
In het tweede jaar alles dik in orde. Vanuit Eribel is men bereid om voor een week twee ervaren
stielmannen naar ginder te sturen om zowel de begeleiders als de gasten te leren hoe men al
hun materialen beter kan onderhouden: beitels slijpen, zaagbladen scherpen, lasposten onderhouden, elektriciteit…. Want materialen onderhouden in Ethiopië is niet hun sterkste kant .
Ediget Fana: Een opleidingvoor 160 alleenstaande moeders en ladies- Coördinator Sr. Saba
Niks dan enthousiasme bij de moeders. Nu de opleiding van de moeders verkort is op 6 maanden in plaats van 9, moet er nog harder gewerkt worden want ook de vorming moet in die tijd
gegeven worden. In alle projecten wordt meer en meer duidelijk dat de vorming voor onze
doelgroepen een veel groter impact hebben op hun verdere toekomst dan wel de stiel die ze bij
ons leren. Het leren opkomen voor hun mening, inzichten krijgen in hun eigen situatie, het leren oplossen van problemen, de groei in hun zelfvertrouwen maken hen tot een persoonlijkheid.
Little Heaven (3 huizen voor 46 aids-wezen) Coördinator: Firafis
Er werd keihard gewerkt in de vakantieperiode. De nieuwe coördinator heeft met alle gasten
een individueel gesprek gehad omtrent hun persoonlijkheid, hun werkpunten, hun kracht en
hun uitdagingen. Zijzelf moesten eerst een vragenlijst invullen als basis van het gesprek. Ook
de motivatie voor de studie staat weer helemaal op peil. Firafis heeft als psycholoog ook trainingen gegeven aan het personeel rond observatie en interpretatie, de moeders in de homes
hebben extra trainingen gevolgd om hun jongeren zo goed mogelijk te begeleiden. In alle huizen heeft hij veel structuren aangebracht omtrent dagelijkse taken en wekelijkse evaluaties.
Dawith, Betty, Mikias en Elshaday zijn onze eerste 4 nieuwe kinderen, voor de volgende 6
nieuwe zijn we nog in verwachting. 2 gasten van de Group homes – Wondifrew en Teklu gaan rijlessen volgen omdat ze taxichauffeur willen worden. 4 gasten volgen buiten de schooluren fotografie! Er wordt in de Group homes hard gewerkt aan de opbouw van hun eigen zelfstandigheid en toekomst. En de gespreksavond rond seksualiteit was schitterend.
Ervaringen van de bezoekers
Thuis vertrokken we met een korte voorstelling van Siddartha in ons programma. We hebben al de projecten van dichtbij bezocht. Siddartha klinkt nu als muziek waar je blij van wordt!!! Alle projecten zijn
ongelooflijk verrassend en sterk. Ze worden gestuurd en begeleid door hele warme mensen met het hart op
de juiste plaats. Er worden hoopvolle kansen gegeven aan de zwaksten van de maatschappij. Warme zorg,
vorming, het geloof in zichzelf, eigenwaarden, er mogen zijn. Ze leren de kracht om zichzelf ontdekken.
Mede dank zij uw sponsoring en de kracht van de mensen hier worden ongelooflijke positieve resultaten
behaald. Samen maken zij het verschil.”Siddartha: “waar goedheid goedheid tegenkomt”Frans en Magd.
Overal in de projecten zie je verschillende vormen om mensen hun eigenwaarde terug te geven! Ook de
keuze om vooral “samen de nieuwe weg te gaan” heeft me zeer getroffen. En wat een warmte dat mensen
hier doorgeven aan elkaar en naar ons toe!!! Het was een heel emotionele ervaring, gelukkig afgewisseld
met luchtige avonden onder elkaar. Bedankt voor alle hoop, kracht, warmte en confrontatie. Monique.
Het was voor mij een “healing week”. Als je ziet hoe we met relatief weinig middelen het verschil kunnen
maken tussen “nieuw leven” en “innerlijke dood”. Mijn engagement binnen Andinet wil ik alleen maar
versterken door mijn netwerk als ondernemer te betrekken bij de projecten. Hier vind ik wat ik als “mens”
zoek in mijn leven. Ik zie in alle projecten de kwaliteit rond de sociale competenties stijgen, wat voor hen
zeker zo belangrijk is als een goede kennis van hun nieuw beroep. Rony Bols

