
In onze 1e nieuwsbrief van 2015 willen we u graag 
vertellen hoe het met de projecten gaat die Beletu 
ondersteunt.

Yenege Tesfa
Onlangs bracht Marieke Boersma een bezoek aan 
Yenege Tesfa. Hieronder leest u het verslag: 

Na bijna twee jaar ben ik eindelijk weer eens op be-
zoek geweest in Gondar. Behalve dat het 
heerlijk was om weer eens in de stad rond te lopen 
en oude vrienden te bezoeken, had ik ook eindelijk 
weer eens de kans om even om het hoekje te kijken 
bij Yenege Tesfa. De organisatie is enorm uitgebreid, 
met 8 huizen voor groepen van jongens en meiden en
ze zitten nu niet alleen meer rond het centrum van de
stad maar ook in de snel uitgroeiende buitenwijken. 

De reden voor mijn bezoek aan Gondar was het be-
zoeken van het project voor kinderen met een handi-
cap die uitgevoerd wordt door de Universiteit van 
Gondar. We waren ‘s ochtends al vroeg op 
pad gegaan en rond half vier weer in de stad. Ik ben 
snel onder de douche gedoken om het stof van de ru-
rale wegen van me af te spoelen en heb Nigist gebeld 
om te kijken of ik een nog wat van hun 
werk kon zien. 

Mahider kwam me ophalen, ze is afgelopen zomer af-
gestudeerd als maatschappelijk werkster (net als Ni-
gist) en was, voor ze een betaalde baan kreeg bij Ye-
nege Tesfa, al als vrijwilliger aan het werk bij de orga-
nisatie. We gingen kijken bij een shelter voor meiden 
die sinds een jaar geopend is. De meiden zijn door 
het overheidsbureau dat verantwoordelijk is voor kin-
deren, vrouwen en jeugd naar Yenege Tesfa doorver-
wezen. Het huis zat vorig jaar vol, maar er waren drie 
meiden die toch families bleken te hebben en zijn 
met hen herenigd. Terwijl we een kijkje kwamen ne-
men waren er al een aantal meiden hun huiswerk aan
het maken. Ze zagen er allemaal gezond uit en had-
den het leuk onder elkaar en met de zogenoemde 
huismoeder. Het huis is simpel met stapelbedden en 
een eettafel en plastic stoelen voor de recreatie ruim-

te. Anders dan in de meeste Ethiopisch huishoudens 
waren de hoeveelheid boeken die ergens op een 
plankje stonden. Zowel schoolboeken als wat romans 
in het Engels. Een huis vol tienermeiden die nu meer 
kansen hadden maar zeker nog in de realiteit van hun
eigen gemeenschap leven. 

Achter het huis was de peuter/ kleuterschool die Ye-
nege Tesfa is begonnen. Alleenstaande moeders kun-
nen hier hun kinderen brengen tot ze op hun 6de in 
het reguliere onderwijs opgenomen kunnen worden. 
En ook hier simpele ruimtes die er vrolijk en veilig uit-
zagen. Op het moment waren ze gesloten omdat er 
gegraven werd voor de vernieuwing van het toilet.

Yenege Tesfa is de laatste jaren uitgegroeid tot een 
grote professionele organisatie. Er werken meer men-
sen, er is een grote diversiteit aan initiatieven en wer-
ken samen met meer organisaties. Wat niet is veran-
derd is de passie waarmee het werk gedaan wordt en 
de goede maar simpele voorzieningen die geboden 
worden. De meiden die ik ontmoet heb, hebben nog 
een lange weg te gaan. Als tieners zitten ze in de 2de 
or 3de klas lagere school. Wat ze kwijt zijn is de zorg 
om te overleven en hun kwetsbaarheid. Ze mogen 
weer tieners zijn!

Dit jaar ondersteunt Beletu een aantal trainingen van 
Yenege Tesfa. De trainingen zijn voor de kinderen die 
in de shelters wonen, maar ook voor kinderen die op 
straat leven en voor kwetsbare gezinnen waar kinde-
ren de kans zouden lopen om op straat te eindigen. 
Verder ondersteunt Beletu sessies van groepsgesprek-
ken met straatkinderen. In de discussies kunnen de 
kinderen problemen aankaarten die ze op straat te-
gen komen en gezamenlijk wordt er naar oplossingen 
gezocht.

De volgende ochtend stond er een groep mannen 
naar me te zwaaien en tussen hen stond een jonge-
man. Het waren de gidsen van Gondar en de jonge-
man was Johannes. Hij was een van de straatkinderen
toen ik 12 jaar geleden in Gondar kwam wonen. Een 



sociaal kind dat ik graag mocht. Nu is hij gids en helpt 
toeristen die de stad willen ontdekken op weg. Ik kan 
me voorstellen dat hij er best goed in is en hoop dat 
hij zijn weg gevonden heeft, weg van de straat in 
Gondar.

DDIA (Deaf Development and Information 
Association) 

Eén van de doelstellingen van DDIA is dove mensen 
meer te laten integreren in de Ethiopisch 
samenleving. Communicatie is daarbij van essentieel 
belang. DDIA wil deze communicatie bevorderen door
mensen op te leiden als doventolk. In samenwerking 
met Beletu zijn er in Addis Ababa inmiddels 42 
doventolken succesvol opgeleid. In een praktische 
training worden onder andere de regels van 
gebarentaal, de cultuur onder de doven en de 
gebarentaal in binnen- en buitenland bijgebracht. Alle
42 cursisten hebben uit handen van Marieke Boersma
een certificaat ontvangen. Een mooi resultaat.

Anno Taji community primary school
In de nieuwsbrief van september las u dat Marieke 
Boersma een bezoek heeft gebracht aan het project 
in Anno. Toen lazen we al dat het goed gaat in Anno. 
De school breidt zich steeds verder uit en wordt 
groter en groter. 
Beletu heeft vorig jaar het project ondersteund met 
de verbouwing en de vulling van de 
schoolbibliotheek. 

Donaties
Beletu ontvangt van een aantal mensen maandelijks 
een bijdrage, van anderen eenmalige  donaties. 
Hiermee helpen wij dromen te realiseren van mensen
in ontwikkelingslanden die dromen van een betere 
toekomst voor hun land. Mede namens hen, heel veel
dank voor uw steun!

De bestuursleden van Beletu zijn graag beschikbaar 
om een presentatie te komen geven en 
informatiemateriaal te verschaffen mocht u daar 
interesse in hebben. 

Een vriendelijke groet van 
Marjan, Jannetje, Mirjam, Rosalijn, Frederika, Anne, 
Marieke en Mintsje


