Beste donateurs,
Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwe
Stichting Beletu nieuwsbrief. Vanaf heden
zullen jullie twee keer per jaar een nieuwsbrief
ontvangen waarmee we jullie op de hoogte
houden van ontwikkelingen rondom onze
projecten.
DDIA
DDIA heeft in 2017 een grotere financiële
donor gevonden en heeft onze financiële steun
niet meer nodig. We hebben DDIA jarenlang
ondersteund bij hun activiteiten. Het begon
allemaal met gebarentaalcursussen in het
bedrijfsleven voor de integratie van dove
mensen op de werkvloer. Tevens werden
docenten getraind, zodat dove kinderen aan
het reguliere onderwijs deel kunnen nemen. Er
is ook een DVD gemaakt waarop deze cursus te
volgens is zodat er een grotere groep mensen
bereikt kan worden.
Momenteel zijn er zeven medewerkers. Deze
medewerkers zijn momenteel met vier
projecten bezig:
•

Het ontwikkelen van lesmaterialen in
gebarentaal. Dit is bestemd voor 5 scholen
waarmee DDIA samenwerkt.

•

Een samenwerking met het Ministerie van
Onderwijs. Zij stellen materialen ter
beschikking die DDIA op alle scholen in
Ethiopië in kan zetten.

•

Er wordt een DVD gemaakt waar de
lesboeken van groep 3 t/m 8 in
gebarentaal op worden gezet.

•

Een project voor volwassenen waarmee de
integratie van dove mensen in

verschillende regio’s in Ethiopië wordt
bevorderd.
Onlangs bracht Marieke Boersma een bezoek
aan DDIA. In de beginjaren waarin DDIA zich
nog moest bewijzen als stichting heeft Beletu
ze ondersteund. Ze kregen de mogelijkheid om
zichzelf te ontwikkelen om zo uit te groeien tot
kenniscentrum voor doven en gebarentaal. Wij
vinden het erg fijn om te zien dat het nu zo
goed gaat met DDIA en we zijn trots op de
manier hoe ze zich nu verder ontwikkelen. Wij
wensen DDIA veel succes in de toekomst.
Beletu stopt de ondersteuning aan DDIA en
gaat op zoek naar een nieuw mooi project.
Yenege Tesfa
Voor een lage tijd hebben wij verschillende
trainingen (o.a. voorlichting AIDS/HIV,
studievaardigheid) ondersteunt die Yenege
Tesfa gaf om de gemeenschap te
ondersteunen. Yenege Tesfa heeft nu een
nieuw verzoek gedaan aan Beletu. Graag
zouden ze steun ontvangen voor kinderen die
wat extra hulp nodig hebben om naar school te
kunnen gaan. Het gaat om kinderen/ jongeren
op de universiteit, middelbare school en één
jongetje op de lagere school. De ondersteuning
varieert tussen de 300 birr tot 700 birr per
maand (9 tot 21 euro). Met dit nieuwe project
hoopt Beletu ondersteuning te geven aan een

kwetsbare groep die door middel van
onderwijs in de toekomst op eigen benen zal
kunnen staan.
KAL-centrum voor special onderwijs.
In Bahir Dar is de organisatie KAL opgericht
door Aynalem. Zij is opgeleid als leerkracht
special onderwijs. Aynelem heeft voor de klas
gestaan, bij de onderwijsinspectie gewerkt en
is docent aan de Universiteit geweest voor de
opleiding speciaal onderwijs. Nu heeft ze haar
eigen organisatie opricht om dove kinderen en
volwassenen in Bahir Dar te ondersteunen. KAL
heeft een eigen centrum. In dit centrum
worden gehoortesten gedaan, is er een
dagopvang voor jonge kinderen waar aandacht
worden geschonken aan hun taalontwikkeling,
gebarentaal en zijn er bijlessen voor dove
jongeren.
Het meeste werk van KAL vindt plaats binnen
het overheidssysteem. KAL heeft op drie
scholen in de stad dove mensen geplaats die
dove jongeren ondersteunen met hun schoolse
activiteiten. Er is gekozen om dove mensen in
te zetten omdat zij de gebarentaal beter
beheersen dan de meeste leerkrachten.
Daarnaast heeft KAL samen met de overheid
een nieuwe school gebouwd voor
beroepsonderwijs. Hier is behoefte aan, omdat
veel dove jongeren door het slechte
onderwijssysteem niet op de universiteit
terecht komen. De overheid heeft het gebouw
gefinancierd en KAL heeft de materialen
gefinancierd. KAL heeft aan Beletu gevraagd
om voor een aantal maanden de salarissen van
de beroepsdocenten te betalen tot de
overheid de kosten op zich zal nemen.
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.

