Beste donateurs,
Zo net voor de feestdagen sturen wij jullie
onze laatste nieuwsbrief van het jaar.
De afgelopen 2 jaar is er veel gebeurd in de
wereld en zeker ook in Ethiopië. Naast dat ze
kampen met het COVID- 19 virus, is het helaas
ook nog steeds erg onrustig in het land. Zoals
jullie misschien wel hebben vernomen is het
conflict in het noorden weer opgelaaid. Een
hele onrustige en onzekere tijd voor de
mensen daar. Gelukkig kunnen we jullie
vertellen dat onze projecten in de veilige
gebieden liggen en hun projecten gewoon
door kunnen gaan. We houden goed contact
met de mensen daar en ondersteunen ze waar
we kunnen.

dat het speelgoed kapot was. Grieta en Ineke
schreven hierover een verbeterplan:
“Hallo mijn naam is Grieta. Bij Yenege tesfa is
er 1 klaslokaal en 2 matrassen. Het is nodig om
geld te geven. Het is een soort van
kleuterschool voor straatkinderen. Later
kunnen ze naar de basis van 3 tot 6 jaar. Er
gaan alleen kinderen van alleen moeders
(alleenstaande moeders). Er is ook naast de
kleuterschool een soort huis waar ze slapen.
Van 9 tot 9 uur slapen daar tieners en ze leren
ook veel. Dus ik zou blij zijn als u veel geld op
stuurt.
Van Grieta”

In deze nieuwsbrief dit keer niet heel veel
nieuwe berichten vanuit de projecten. Alle drie
de projecten lopen goed.
Yenege Tesfa
In de zomer bezocht bestuurslid Marieke
samen met haar dochters Yenege Tesfa.

“Naam: Ineke

De meiden vonden het erg leuk om het werk
van hun moeder te zien, maar ze hadden ook
verbeter punten. Zo vonden ze het maar niks

We verzamelen geld voor Yenege Tesfa, omdat
die kinderen geen vader hebben en hun moeder
moet de hele dag werken. Die kinderen kunnen
naar die school gaan. Dus we kunnen hun een
schommel geven of een glijbaan of boeken en

puzzels of nog meer dingen en we doen het ook
omdat ze arm zijn. Ik weet het omdat ik ze heb
gezien en ze kijken ook nog een beetje arm. “
Op de site zijn er nog 2 nieuwe filmpjes te
bekijken die tijdens dit bezoek gemaakt zijn.
Misschien weet u nog dat we in onze vorige
nieuwsbrief schreven over een nieuw project
dat we ondersteunen. 20 meiden uit het
dorpje Azozo (ligt tegen Gondar aan) waarbij
Beletu hun schoolgeld betaald. Deze meiden
waren om wat voor reden dan ook gestopt met
hun school en door deze sponsering kunnen ze
nu hun school afmaken. Onlangs is deze
sponsering met 10 maanden verlengt. In de
volgende nieuwsbrief hopen we u hier meer
over te vertellen.
Donaties
De basisschool in Nij Beets waar Marieke
Boersma haar kinderen in de zomermaanden
naar toe gaan, verzamelt elke week geld in
voor Beletu. Onlangs bezocht Marieke de
school en vertelde over onze projecten. De
kinderen vonden het erg leuk om wat van de
projecten te horen en te zien.

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
In onze volgende nieuwsbrief kunnen we u
vast en zeker weer wat nieuwe berichten
vanuit de projecten vertellen. Voor nu wensen
wij u hele fijne feestdagen en goed en gezond
nieuwjaar.
Een vriendelijke groet van Marjan, Jannetje,
Mirjam, Anne, Marieke en Frederika.

