
 

Beste donateurs, 

In een eerdere nieuwsbrief vertelden we dat 

het onrustig was in Ethiopië. Gelukkig is er nu 

weer positief nieuws te melden. Er is een 

officiële wapenstilstand en er is een 

vredesbespreking. We zijn erg opgelucht dat 

de rust in Ethiopië weer is terug gekeerd.  

Yenege Tesfa 

De afgelopen 9 maanden hebben we deze 20 

vrouwelijke scholieren in Azezo (een dorpje 

tegen Gondar aan) gesponsord.  

 

 

 

Hierdoor is het voor deze meiden mogelijk om 

onderwijs te volgen en plannen te maken voor 

de toekomst. In Ethiopië zijn de laatste 2 jaar 

van de middelbare school het toegangsbewijs 

voor de universiteit. Het is dus erg belangrijk 

voor deze meiden dat ze hun middelbare 

school afmaken.  

We merken bij Beletu dat de huidige situatie in 

Nederland effect heeft op onze donaties. Heel 

logisch natuurlijk. In Nederland stijgen de 

vaste- en dagelijkse lasten en hierdoor blijft er 

logischerwijs minder geld over voor donaties. 

Hierdoor slinken onze reserves en kunnen we 

niet meer alle projecten ondersteunen. Dit 

geldt ook voor project van de meiden in Azezo. 

Momenteel kunnen we niet garanderen dat we 

voor de komende 9 maanden weer het 

schoolgeld van deze 20 meiden kunnen 

betalen. Dat betekend dat de ze moeten 

stoppen en dit terwijl ze juist zo gemotiveerd 

zijn en het zo goed doen. Daarom vragen we u 

om een extra donatie voor de scholieren in 

Azezo. Hopelijk lukt het ons om ze op deze 

manier toch te blijven ondersteunen.  

ECDD 

Sinds oktober 2020 ondersteunen wij ECDD. Er 

zijn 2 dove klassenassistenten aangenomen die 

werken in het speciaal onderwijs. Zij 

ondersteunen de leerkrachten die vaak niet of 

nauwelijks gebarentaal spreken. Doordat deze 

dove klassenassistenten gebarentaal wel 

beheersen kunnen ze goed communiceren met 

de dove leerlingen. De medewerkers van ECCD 

in Bahir Dahr hebben nauw contact met de 

projecten en komen regelmatig kijken hoe alles 

verloopt. Ze zien dat door de inbreng van de 

onderwijsassistent de dove kinderen beter 

presteren op didactisch vlak, maar ook op 

sociaal vlak. De kinderen kunnen zich beter 

uitdrukken en worden beter begrepen. 

Doordat ouders ook betrokken worden bij het 

leren van gebarentaal merken ze dat het 

contact met ouders veel beter verloopt. 

Ouders durven eerder contact op te nemen 

met school, kunnen beter communiceren met 

hun kind en op school merken ze dat ouders 

eerder om hulp vragen.  

Deze week kregen we het bericht dat de 2 

klassenassistenten zijn aangenomen door de 

overheid. Super goed nieuws! Dit betekend dat 



wij hun salaris niet meer hoeven te betalen. 

Het geld gaan ze nu gebruiken om trainingen 

te organiseren voor de leerkrachten en 

assistenten. Hieronder een aantal foto’s van  

de kinderen die aan het werk zijn samen met 

de klassenassistent. Er zijn nog meer foto’s. 

Wilt u alle foto’s bekijken? Dit kan op onze 

website: www.beletu.nl.   

 

 

Donaties 

Het is zo fijn om te zien dat juist in deze 

roerige tijden vaste donateurs blijven geven. 

Dit hebben we juist in deze moeilijke tijden 

nodig om onze projecten te blijven 

ondersteunen. Heel veel dank hiervoor!  

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 jullie allemaal hele fijne 

feestdagen en een goed en gezond 2023! 

Een vriendelijke groet van Marjan, Jannetje, 

Mirjam, Anne, Marieke en Frederika. 

 

 

 

http://www.beletu.nl/
mailto:stichtingbeletu@gmail.com

