
 

Beste donateurs, 

Net voor het nieuwe jaar brengen wij u op de 

hoogte van onze projecten.  

Yenege Tesfa 

Voor de kerstdagen ontvingen wij een verslag 
van onze veldwerker Marieke Boersma. Zij 
bezocht een aantal projecten van Yenega 
Tesfa. Hieronder het verslag. 

“Vlak voor de kerstdagen breng ik samen met 
een van onze trouwe donoren (Jannie) een 
bezoekje aan Yenege Tesfa in Gondar.   
 
Nigisti neemt ons mee naar een van de huizen 
waar 14 meisjes wonen en naar het 
kinderdagverblijf waar alleenstaande moeders 
hun kinderen tijdens werktijd kunnen 
achterlaten.  
 
Als eerste bezoeken we het weeshuis. Het is tijd 
voor het aanleggen van de voorraden omdat 
het oogsttijd is. Er staan zakken met pepers, 
erwten en allemaal soorten kruiden. Over 
ongeveer een week zullen ze naar de molen 
gaan om het tot poeder te malen, zodat ze 
voor een jaar 'Shiro' (een saus) kunnen maken, 
voor op de 'Injera' de zure pannenkoek wat het 
basisvoedsel voor de Ethiopiërs is. 
 

 

 
Het valt nog niet mee om een huishouden van 
14 te runnen, maar iedereen helpt een handje 
mee. Nigisti laat ons zien dat er een schema 
aan de muur hangt waarop staat wie aan de 
beurt is om welke taak te doen. Mee helpen 
met de afwas, de vloer vegen, mee helpen met 
koken. Allemaal keurig gereguleerd. De meeste 
meisjes in het huis zijn wat ouder 12-17. Maar 
ze hebben nu ook een klein 'zusje' van 5 die 
door haar moeder achter gelaten werd in het 
ziekenhuis toen ze een ingewikkelde operatie 
moest doormaken. Ze woont nu ook in dit huis 
van Yenege Tesfa, mag overdag naar de dag 
opvang en wordt geholpen om door de nodige 
operatie heen te komen.  
 

 
 
Een van de oudste bewoonsters komt ook even 
buurten. Ze is afgestudeerd in maatschappelijk 
werk. Vanaf hun 18e moeten de meiden het 
huis uit. Ze worden niet met lege handen 
weggestuurd. Iedereen ontvangt elke maand 
een beurs van Yenege Tesfa tot een studie is 
afgerond. Beletu ondersteund nu dit deel van 
de vele projecten die Yenege Tesfa op zich 
neemt. De beurzen gaan ook naar kinderen uit 
kwetsbare gezinnen, waar een maandelijkse 
ondersteuning het verschil maakt, om wel naar 
school te kunnen en niet ondervoed te zijn.  
 



Het is bijzonder om te horen hoe door de jaren 
heen Yenege Tesfa aan vele aspecten van 
problematiek van straatkinderen werkt. Wat 
ooit begon als een klein initiatief is nu een 
grote organisatie die veel verschillende 
projecten steunt en 27 medewerkers heeft.  
 
Beletu heeft inmiddels een kleine, maar nog 
steeds waardevolle rol. Door kleine 
maandelijkse bijdragen kunnen we ervoor 
zorgen dat kinderen en jongeren het laatste 
stapje maken naar zelfstandigheid en zich 
kunnen concentreren op hun opleiding. 
 
Ik loop samen met Jannie weg van het project 
met een licht en vrolijk gevoel. We hebben blije 
en gezonden kinderen gezien die leren om zich 
te redden in Ethiopië.  
 

 

Jannie en Nigisti voor het weeshuis. 

Anno 

In onze vorige nieuwsbrief hadden we even 
geen nieuws uit Anno. Anno is een project wat 
we al lange tijd ondersteunen. Het is allemaal 
begonnen met de bouw van de bibliotheek in 
het dorp. Het jaar erop hebben we de boeken 
voor de bibliotheek gefinancierd en hebben we 
een deel van de salarissen van de leerkrachten 
betaald.  

 
De bibliotheek 

 
Misschien herinnert u het mailtje van een 
aantal jaar geleden nog van ons met de vraag 
of u een bijdrage wilde leveren voor de 
sponsering van 6 weeskinderen. Er is toen 
gezocht naar een gastgezin die deze kinderen 
in huis wilde nemen en voor ze wilde zorgen. 
Deze kinderen en het gastgezin steunen wij 
nog steeds en het project (Foster Familiy 
Program) wordt uitgebreid van 6 naar 15 
kinderen. Hierbij krijgen de weeskinderen een 
financiële bijdrage voor hun gastgezinnen, 
maar ook voor hun kleding en beddengoed, 
lesmaterialen en schooluniform. Het project 
zorgt ervoor dat de kinderen in een fijne 
gezinssituatie kunnen opgroeien en naar 
school kunnen.  
 
Het 'Distance Adoption Program’ dat wij al zeer 
lang steunen wordt ook uitgebreid. In dit 
project worden de schooluniformen en 
lesmaterialen van de kinderen betaald 
waarvan de ouders dat niet kunnen. In 
Ethiopië zijn de overheidsscholen gratis, maar 
moeten de ouders wel voor de uniformen 
betalen en zelf de lesmaterialen aanschaffen. 
Het programma is gegroeid van 45 naar 65 
scholieren.  

 
Jongeren van het Distance Adoption Program 

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 

We wensen u een goed 2019 toe!  

Een vriendelijke groet van Marjan, Jannetje, 

Mirjam, Rosalijn, Frederika, Anne en Marieke. 
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