Beste donateurs,
Allereerst willen we u een gelukkig en gezond
2013 wensen. Ja u leest het goed: 2013. In
Ethiopië vieren ze nieuwjaarsdag op 11
september en houdt men de Gregoriaanse
jaartelling aan. Er wordt gerekend vanaf het
jaar 284 na Christus.
Yenege Tesfa
Yenege Tesfa heeft niet stil gezeten tijdens de
uitbraak van COVID-19 in Ethiopië. Ze waren
de eerste NGO in Ethiopië die tijdens de
Corona pandemie in actie kwam. Ze hebben
gekeken hoe ze op een verantwoorde manier
door konden gaan met hun werk.
Het kantoor van Yenege Tesfa is
voorzien van watercontainer en
zeep.

In samenwerking met Gondar City Health
Office en Youth Accociations zijn ze in maart
begonnen met het voorlichten, het
verspreiden van flyers, het ophangen van
banners, het verstrekken van zeep,
watercontainers en desinfecterende handgel.

De volgende stap was om alle weeshuizen
van voldoende ontsmettingsmiddel, zeep,
waterpunten te voorzien. Tevens hebben
ze voorlichting gekregen waarom het zo
belangrijk is om regelmatig handen te
wassen, afstand van elkaar te nemen en
zoveel mogelijk thuis te blijven.
Yenega Tesfa heeft 400 mondkapjes
gekocht en 350 daarvan gedoneerd aan
Gondar University Hospital. De restende
50 mondkapjes zijn gebruikt door hun
eigen medewerkers.
Vervolgens hebben ze nog een keer 6000
mondkapjes gekocht om uit te delen aan
taxichauffeurs en andere mensen die ze
nodig hebben.
Ook hebben ze voedsel, zeep en
watercontainers uitgedeeld aan scholen,
kinderdagverblijven en de allerarmste
mensen.

HefDA/ Anno:
Het programma van Hefda bestaat uit 2 delen:
In samenwerking met Munessa District health
office geven ze voorlichtingen aan mensen
over het virus en preventie. In verschillende
dorpen en steden bezoeken ze marktdagen om
flyers uit te delen. Op deze manier willen ze
mensen informeren hoe symptomen te herken
en hoe ze zich het beste kunnen beschermen.
Daarnaast verstrekken ze mondkapjes, zeep en
desinfecterende handgel aan de meest
kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen
met een handicap.
Vanuit Anno kregen we de vraag of we een
eenmalige extra donatie konden doen voor
hun COVID-19 programma. We hebben
€2.000,- gedoneerd voor het verstrekken van
zeep en desinfecterende handgel.
Boekentip:

Julie Sprigg bracht drie jaar door in Ethiopië,
werkte als vrijwilliger in een kliniek en gaf toen
les aan de eerste groep studenten fysiotherapie
ooit die afstudeerden aan de Gondar
University. In Ethiopië wordt ze verliefd en leert
ze evenveel over zichzelf als over dit complexe,
prachtige land en zijn mensen. (Bron: bol.com)

Een prachtig geschreven roman over
vrouwelijke kracht en de kracht van geloof, die
zich afspeelt tijdens de invasie van Mussolini in
1935 in Ethiopië. (Bron: bol.com)
Donaties
Stichting Beletu ontvangt van een aantal
donateurs 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, Anne, Marieke en Frederika.

