over de middelen beschikken om dove kinderen
van goed onderwijs te voorzien. In Ethiopië zijn
Het einde van het jaar; tijd om de balans op te
er bijvoorbeeld maar heel weinig docenten die
maken, terug te blikken en vooruit te kijken.
gebarentaal beheersen.
Dat doen we graag met u rond het werk dat de
Omdat er sterke aanwijzingen waren dat de
organisaties hebben verricht die Stichting Beletu
Ethiopische overheid op korte termijn
ondersteunt: Yenege Tesfa, DDIA en Anno Taji
geïntegreerd onderwijs op nationaal niveau door
community primary school. Die u ondersteunt!
wil voeren, heeft DDIA met steun van Beletu een
Dank voor uw steun aan deze organisaties – in
workshop georganiseerd waarbij ruim 300
welke vorm dan ook – in het afgelopen jaar!
beleidsmakers en vertegenwoordigers van de
dovengemeenschap met elkaar in discussie
Yenege Tesfa
gingen.
Met Yenege Tesfa gaat het goed! Naast alle vaste
programma's: de opvanghuizen, medische zorg,
de trainingen en onderwijs voor zoveel mogelijk
kinderen, blijft Yenege Tesfa de eigen kijk op de
problemen van kwetsbare en straatkinderen
verbreden. Ook kinderen van werkende, arme
vrouwen kunnen nu rekenen op opvang en
onderwijs, dat Yenege Tesfa voor hen regelt.
Datzelfde geldt voor kinderen van vrouwen die in
de gevangenis zitten. Veel kinderen onder de zes
groeien op in de gevangnis als hun moeder daar
zit. Yenege Tesfa is nu een dagopvang begonnen
om deze kinderen overdag buiten de gevangenis
te kunnen laten zijn.
Dit jaar financiert Beletu niet alleen een reeks
Tijdens de workshop promootte het Ministerie
trainingen, maar ook het schoolgeld en
van Onderwijs geïntegreerd onderwijs door
schoolspullen (uniform, schriften) voor enkele
succesvolle voorbeelden uit andere landen aan te
honderden kinderen, van wie de familie het niet halen, waar geïntegreerd onderwijs vaak beter
kan betalen.
geregeld is dan in Ethiopië. Vertegenwoordigers
van ENAD (The Ethiopian National Association
DDIA (Deaf Development and Information
of the Deaf) en DDIA benadrukten op hun beurt
Association)
dat de dovengemeenschap te weinig betrokken
Elk najaar wordt er wereldwijd tijdens de ‘week wordt bij besluitvorming over doven onderwijs.
van de doven’ stilgestaan bij de behoeftes en
Ook benadrukten zij dat de benodigde middelen
rechten van dove mensen. In Ethiopië stond dit voor geïntegreerd onderwijs (zoals docenten die
jaar het thema ‘inclusief onderwijs voor dove
gebarentaal beheersen) momenteel nog niet
mensen’ centraal. Inclusief of geïntegreerd
voldoende aanwezig zijn in Ethiopië. Dankzij de
onderwijs houdt in dat dove kinderen reguliere workshop zijn het Ministerie van Onderwijs en de
school onderwijs volgen. Dit is een mooi streven dovengemeenschap nu met elkaar in gesprek om
maar in een land als Ethiopië niet meteen
te bekijken hoe het onderwijs voor dove kinderen
vanzefsprekend omdat reguliere scholen vaak niet in Ethiopië het best georganiseerd kan worden.

Een succesvolle dag en investering dus!

TIP!
Deze maand komt een nieuwe boek 'Ethiopia:
Anno Taji community primary school
Footsteps in Dust and Gold' uit. Het is een mix
De school in Anno ondersteunden we dit najaar van schitterend fotografeerwerk en toegankelijke
door een bijdrage aan de geplande renovatie van informatie en verhalen die een beeld geven van
de school, een afrastering rond de school en een dit rijke land. Rijk wat betref mensen,
bijdrage voor de bibliotheek.
geschiedenis, cultuur en natuur. Op de website
http://www.ethiopie-boek.nl/ kunt u een paar
Bedankt!
voorbeeldpagina’s bekijken.
Bedankt, Protestantse Wijkgemeente Ypenburg,
voor jullie blijvende steun voor het werk van
Yenege Tesfa! In september mochten we de
opbrengst van de zomercollecte in ontvangst
nemen: € 1500,-. Daarnaast ontvingen we mooie
T-shirts met kleurrijke 'typisch Holland'
tekeningen voor de kinderen in Gondar, gemaakt
door de kinderen van Ypenburg. Het geld zal gaan
naar het 'community conversation' programma,
waarin het gesprek wordt gezocht met de
gemeenschap over de gevaren van de straat en
kindersmokkel, maar ook over de oorzaken van
de problemen van de straatkinderen.
Ook bedanken wij Jaap en Ingrid van der Zwan,
die over Yenege Tesfa hoorden in de kerk in
Ypenburg. Zij fietsten naar Rome en weer terug
en zamelden onderweg € 558,- in voor Yenege
Tesfa. Een geweldige prestatie!
We wensen u een heel mooi nieuw jaar!
Bedankt, advocaten en notarissen van Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.! In plaats Een vriendelijke groet van,
van een kerstpakket ontvangen, hadden de
Annemiek, Jannetje, Marjan, Mirjam, Rosalijn,
medewerkers de mogelijkheid om een bedrag aan Frederika, Anne, Marieke & Mintsje
Stichting Beletu te doneren. € 3500,- kunnen we
overmaken naar Yenege Tesfa voor het Into
School program.

En uiteraard heel veel dank aan iedereen die
maandelijks/jaarlijks geld over maakt! Met uw
bijdrage kunnen wij bovengenoemde activiteiten
blijven ondersteunen.

