
 
Sinds lange tijd weer een nieuwsbrief van Beletu! We 
willen u graag op de hoogte brengen van de 
ontwikkelingen rondom onze projecten, maar eerst 
wensen we u een heel goed Ethiopisch nieuw jaar. 
 
Ethiopisch Nieuwjaar 
Zoals u misschien al een keer eerder hebt gelezen in 
onze nieuwsbrief, vieren ze in Ethiopië op 10 
september oud-jaars-dag en gaat op 11 september 
het nieuwjaar in. Dat komt omdat ze in Ethiopië de 
Juliaanse kalender gebruiken, terwijl wij de 
Gregoriaanse kalender gebruiken. De jaartelling loopt 
7 jaar en 8 maanden achter. In Ethiopië gaan ze het 
jaar 2010 in.  
 
Yenege Tesfa 
De afgelopen periode heeft Beletu drie projecten van 
Yenega Tesfa ondersteunt. Trainingen voor HIV / AIDS 
Awareness: Aan deze training deden 30 alleenstaande 
moeders mee. Door deze training weten ze nu beter 
hoe ze goed voor zichzelf en hun kinderen kunnen 
zorgen. Tevens kunnen ze nu elkaar en lotgenoten 
ondersteunen en voorlichten.  
Studievaardigheid training: Deze training is er op 
gericht om de studenten, daar waar ze dat nodig 
hebben, ondersteuning te bieden in hun schoolse 
activiteiten en vaardigheden. De straatkinderen, om 
wie het hier gaat, hebben vaak geen ouder die deze 
rol voor hen kan vervullen en het is fijn dat deze 
training er voor hen is. 
Catchment Meeting of Health facilitators: Misschien 
kent u het project nog van de medical-coupon. 
Straatkinderen kunnen deze krijgen bij het kantoor 
van Yenega Tesfa als zij iets mankeren en naar het 
ziekenhuis moeten. De coupon kunnen ze daar 
inleveren, zodat zij de zorg kunnen krijgen die zij 
nodig hebben.  Als u meer over dit project wilt lezen 
verwijs ik u door naar onze website (www.beletu.nl). 
De training was erop gericht om het medisch (nieuw) 
personeel hierover te informeren, zodat de kwaliteit 
van de zorg en de samenwerking tussen de klinieken 
en Yenega Tesfa goed verloopt.  De ervaring leert dat 
het belangrijk is om het ziekenhuispersoneel  

 
regelmatig op de hoogte te stellen, zodat de 
straatkinderen de hulp en de zorg krijgen die ze nodig 
hebben.  
 
Misschien las u het al op onze Facebookpagina, maar 
Yenege Tesfa ontving aan het begin van het jaar van de 
universiteit van Gondar 5 melkkoeien en 1 os. Dat is 
niet de enige nieuwe ontwikkeling bij Yenega Tesfa. Ze 
hebben nu ook een project buiten Gondar in het 
nabijgelegen Simien gebergte. De mensen daar leven 
in een prachtig gebied, maar zijn erg arm. Onlangs 
hebben ze de bewoners van dat dorp voorzien van 
nieuwe warme kleding en warme dekens. In het 
regenseizoen kan het in de bergen erg koud zijn en 
komen deze spullen goed van pas. Het komende jaar 
willen ze hun activiteiten uitbreiden. In onze volgende 
nieuwsbrief hopen we u hier weer over berichten of u 
kunt onze Facebookpagina in de gaten houden.  
 

 
De warme dekens zijn uitgedeeld.  

 
DDIA 
Het gaat goed met DDIA! Terwijl ze eerst alleen gericht 
waren op de integratie van doven mensen in het 
bedrijfsleven, richten ze zich nu op schoolgaande 
kinderen. Ze zijn bezig om lesmateriaal te 
ontwikkelingen zodat dove kinderen ook de 
mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen.   
 

 

http://www.beletu.nl/


ANNO HEFDA 

In een afgelegen gebied in de bergen in oost Ethiopië, 
hebben de inwoners van het dorpje Anno een school 
gebouwd. Voorheen moesten de kinderen vaak uren 
lopen om in een naburig dorpje naar school te gaan. 
De meeste meisjes gingen niet naar school omdat de 
ouders bang waren dat hen iets zou overkomen 
onderweg naar school. 

De school is snel gegroeid en heeft inmiddels 632 
leerlingen en 13 docenten. In 2016 heeft Stichting 
Beletu voor ongeveer 40% van de leerlingen het 
schoolgeld gefinancierd. Deze leerlingen komen uit 
gezinnen waarvan de ouders het schoolgeld voor hun 
kinderen niet kunnen betalen. 

 

Het schoolterrein  
 

Het is prachtig om te zien hoe de school zich 
ontwikkelt. Het afgelopen jaar heeft Anno Taji School 
geïnvesteerd in een systeem om regenwater op te 
vangen en op te slaan in een tank van 150 kubieke 
meter. Op deze manier is er altijd water op voorraad, 
ook in de drogere periodes.  
 

 
Inwoners van het dorp helpen mee bij de bouw van 
regenwateropvang en -opslag 

 
Daarnaast is de school gestart met het verbouwen en 
verkopen van zaden en gras. Deze verkoop loopt erg 
goed; hierdoor verdient de school iets bij om weer te 
investeren in het schoolgebouw, nieuwe docenten of 
het onderwijsprogramma.  

Momenteel is de school bezig met de bouw van 
gescheiden toiletten waar met name meisjes van 
profiteren. Hiernaast is seksuele voorlichting sinds 
kort onderdeel geworden van het reguliere 
onderwijsprogramma. 
De schoolleiding heeft besloten om dit jaar nog meer 
aandacht te besteden aan kinderen met een handicap 
in het onderwijs. Aangezien de Anno Taji school hier al 
veel ervaring mee heeft, wil de schoolleiding graag 
ervaringen met andere scholen uitwisselen, om van 
elkaar te leren.   
 
Dankzij uw hulp en een aantal speciale donaties, 
steunt Stichting Beletu sinds het begin van 2017 een 
aantal kinderen van een gezin van 6 weeskinderen. De 
kinderen zijn tussen de 4 en 15 jaar oud. Na het 
overlijden van hun ouders waren zij op zoek naar een 
huis, een school en inkomsten om te kunnen eten. 
Inmiddels wonen de kinderen in gastgezinnen en gaan 
ze naar de Anno Taji Community School. Beletu 
verleent financiële ondersteuning aan de gastgezinnen 
om in de basisbehoeften van de weeskinderen te 
voorzien.  
Hartelijk dank voor uw extra steun; de kinderen 
hebben weer een thuis en gaan naar school!  
 
Op onze website vindt u het uitgebreide jaarverslag 
2016 van Anno Taji Community School (Engelstalig).   

 
Donaties 
Stichting Beletu ontvangt van een aantal mensen 
maandelijks een bijdrage, van anderen eenmalige 
donaties. Hiermee helpen wij dromen te realiseren 
van mensen in ontwikkelingslanden. Mensen die 
dromen van een betere toekomst voor hun land. 
Mede namens hen, heel veel dank voor uw steun! 
 
De bestuursleden van Stichting Beletu zijn graag 
beschikbaar om een presentatie te komen geven en 
informatiemateriaal te verschaffen mocht u daar 
interesse in hebben. Onlangs hebben wij vanuit 
Ethiopië sieraden en kussenhoezen laten overkomen 
voor de verkoop. Heeft u interesse dan horen we het 
graag! U kunt ons mailen op het volgende adres: 
stichtingbeletu@gmail.com 
 
Een vriendelijke groet van Marjan, Jannetje, Mirjam, 
Rosalijn, Frederika, Anne en Marieke. 

 

 

 

mailto:stichtingbeletu@gmail.com

