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Introductie
In 2009 richtte een aantal voet-
ballers van het veteranenteam 
van RKVV DEM uit Beverwijk 
de Stichting “RKVV DEM steunt 
Ethiopië” op. Eén van de initia-
tiefnemers is Kaleab Masresha, 
een uit Ethiopië afkomstige 
priester die in 2005 in Neder-
land is komen werken. Thans is 
hij werkzaam als pastoor van de 
RK Parochie De Goede Herder 
in Castricum/Bakkum en de RK 
Parochie Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte in Uitgeest. De 
Stichting levert een bijdrage aan 
een kansrijke ontwikkeling van 
arme kinderen en gehandicap-
ten in Ethiopië door opleiding 
en verbetering van de gezond-
heidszorg. Sinds 2009 hebben 
we met verschillende delegaties 
vanuit ons voetbalteam inclusief 
partners, zes keer onze pro-
jecten in Ethiopië bezocht. De 
meest recente reis dateert van 
maart/april 2016. ‘Vers van de 
pers’ geven wij u in deze nieuws-
brief een actueel overzicht van 
onze projecten. 

overzicht projecten

Kindergarten Kolloboo

In Menagesha, een plattelandsdorpje op 
circa 20 km afstand van Addis Abeba, 
heeft de Stichting FIDA, samen met de 
ouders van 120 kinderen, in september 
2011 een school van golfplaten neerge-
zet. Sinds 2012 steunen wij deze school 
met een bijdrage van € 5.000 per jaar 
voor de kosten van voeding, medische 
zorg, leerkrachten en leermiddelen.

Per 1 januari 2015 is dit project, met 
goedkeuring van de lokale overheid, met 
drie jaar verlengd. In 2015 is door onze 
Stichting een extra bedrag van € 8.000 
geïnvesteerd voor de financiering van 
enkele nieuwe initiatieven. In oktober 
2015 zijn op het terrein van de school 
een installatie voor schoon drinkwater 
en extra toiletvoorzieningen gereali-
seerd. Daarmee is ook voor de directe 

omgeving dagelijks 
(buiten schooltijden) 
gratis toegang tot 
drinkwater mogelijk 
geworden. Het is de 
enige drinkwater-
voorziening in een 
straal van 2,5 km. De 
bestaande klasloka-

len zijn onlangs gerenoveerd.

Onder het motto ‘Empowering poor 
Mothers to educate their Children’ 
(vertaling: ‘arme moeders in staat stel-
len hun kinderen op te voeden’ ) worden 
50 vrouwen begeleid om zelfstandig 
een klein bedrijfje op te starten. Dit 
initiatief omvat het opstellen van een 
bedrijfsplan, het beheren van een 
klein bedrijf, het omgaan met geld en 
sparen. Aan het einde van deze training 
verstrekt de Stichting FIDA micro-finan-
ciering aan deze vrouwen op individuele 
basis, dan wel aan groepjes van samen-
werkende vrouwen.



Project Katinka II

Onze Katinka projecten
In Ethiopië zijn velen nog van mening dat 
een handicap ‘een straf van God’ is, omdat 
de ouders of grootouders zich in het 
verleden als zondaars hebben misdragen. 
Gehandicapte kinderen worden daarom 
vaak uit schaamte weggestopt en ongelijk 
behandeld. Er zijn geen of nauwelijks 
voorzieningen voor deze kinderen in dit 
Afrikaanse land. 

Wij streven ernaar voor een aantal van 
hen de levensomstandigheden aanzienlijk 
te verbeteren. Onze Katinka projecten 
brengen hen bijeen, laten zien dat ze er 
niet alleen voor staan en onder begelei-
ding van maatschappelijk werkers krijgen 
ze de kans zich verder te ontplooien. Waar 
nodig krijgen zij hulpmiddelen zoals een 
rolstoel, krukken of taststokken.

In 2010 hebben we ons eerste project voor 
gehandicapte meisjes, Katinka I, gestart. 
Dit project betreft 25 lichamelijk gehandi-
capte meisjes, waarvan er enkele perma-
nent onderdak hebben in een beschermde 
omgeving: een gehuurd huis met bewaking 
en ondersteund door een maatschappelijk 
werker. Naast een maandelijkse toelage 
voor primaire levensbehoeften en sanitaire 

hulpmiddelen helpen we deze meisjes naar school of universiteit. 

Vorig jaar is voor deze groep een nieuwe ac-
tiviteit gestart: het maken van postkaarten 
gebruik makend van bananenbladeren. Wij 
mochten driehonderd van deze mooi ver-
sierde kaarten meenemen om in Nederland 
te verkopen. De opbrengst komt uiteraard 
volledig ten goede van dit project.

Tijdens een presentatie van een van de begeleiders werd duidelijk welke goe-
de voortgang deze meisjes met hun studie maken. Met gepaste trots melden 
we hier dat een van de deelneemsters onlangs is afgestudeerd aan de univer-

siteit van Hawasa in ‘sociology’. Uiteraard 
hebben wij haar tijdens ons bezoek in april 
uitvoerig gecomplimenteerd en thans wordt 
naar een passende baan voor haar gezocht.

Een blind meisje gaf een voordracht met 
een gedicht en een prachtig lied. Met een 
brok in de keel namen we afscheid van deze 
bijzondere groep medemensen.

KATINKA I In 2013 is onze Stichting, samen met 
de Stichting FIDA, een tweede pro-
ject (Katinka II) gestart, gericht op de 
ondersteuning van de gehandicapte 
medemens. Het gaat daarbij primair 
om 25 kinderen en jongeren met een 
lichamelijke handicap. Zij  worden naar 
school geholpen, ontvangen een school-
uniform en leerbenodigdheden en 
krijgen hulpmiddelen (rolstoel of kruk-
ken) aangereikt. FIDA verstrekt hen 
een maandelijks voedselpakket en een 
financiële bijdrage om in hun primaire 
levensbehoeften te kunnen voorzien. 
Daarnaast worden 15 moeders van deze 
kinderen  getraind in bepaalde vaar-
digheden (handwerken, naaien), zodat 
ze zelf een regulier inkomen kunnen 
verdienen. Na acht maanden opleiding 
volgt een periode van 2 maanden stage 
bij een fabriek van de overheid en een 
afsluitend staatsexamen. Via een sepa-
raat fonds ontvangen deze moeders een 
startkapitaal om zelf of als groepje een 
eigen onderneming te kunnen starten 



!!
PRIMARY SCHOOL 

BRIGHT HOPE

In de wijk Zenebewerq in Addis Abeba 
staat de school Bright Hope. Dit is een 
‘primary school’ waar sinds 2015 de 
eetgelegenheid voor 40 kinderen is on-
dergebracht. In het klaslokaal van de 
sportleraar wordt aan deze kinderen 
6 dagen per week een ontbijt en lunch 
geserveerd. 

In totaal zitten er op deze school 580 
leerlingen van grade 1 tot grade 10. Op 

1 april 2016 hebben we aan de sport-
leraar een aantal ballen en pilonnen 
overhandigd voor de sportactiviteiten 
op school. We spraken met hem af dat 
we de komende periode zijn klaslokaal 
zullen laten opknappen, waarvoor 
hij nu eerst een voorstel gaat maken. 
Daarnaast overwegen we voor deze 
school een professioneel sportveld 
voor basketbal, volleybal en voetbal te 
laten aanleggen. Wordt vervolgd dus!

Project Katinka II

Sponsoren van 150 arme kinderen
Sinds 2009 sponsoren wij in samenwer-
king met MOV Castricum 150 arme kin-
deren. Wij helpen hen naar school door 
een bijdrage van € 60 per kind per jaar. 
Hiervan wordt het schooluniform be-
taald, alsmede een bijdrage voor voeding 
en schoolbenodigdheden. De zus van 
Kaleab, Rahel, is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van dit project. Op haar 
kantoor hebben wij haar administratie 

mogen inkijken. Met behulp van de 
computer wordt zorgvuldig bijgehouden 
wie deze kinderen zijn, welke bedragen 
zij in de loop van de tijd hebben ontvan-
gen en hoe hun performance op school 
is. Regelmatig vindt overheidsinspectie 
plaats. De lokale overheid houdt ook een 
wachtlijst bij en stuurt de kinderen door 
naar Rahel wanneer er nieuwe plaatsen 
vrijkomen.

of bij een fabriek van de overheid te 
gaan werken.

Tijdens het openhartige kringgesprek 
kwamen veel emoties van dankbaarheid 
los. Wij mochten benadrukken dat voor 
ons Nederlanders ieder mens gelijk-
waardig is, maar als je je handicap weet 
te overwinnen je in onze ogen boven 
anderen kan uitstijgen. 

Tijdens ons bezoek op 30 maart 2016 
hebben we 15 blindestokken, gekocht 
in Nederland, aan de directeur van 
FIDA overhandigd. Indrukwekkend 
was het contact met een doof meisje, 
dat ondanks haar handicap, onlangs 
de Ethiopische kampioenschappen 
voor sprint voor gehandicapten op 200 
en 400 meter heeft gewonnen. Haar 
hebben we (met dank aan een trouwe 
Beverwijkse sponsor) een aantal nieuwe 
hardloopshirts voor haar team meege-
geven en natuurlijk zelf nog even getest 
of ze echt zo snel is op de korte afstan-
den, hetgeen we uit eigen ervaring 
inmiddels kunnen beamen.

Gedurende 2016 zal de focus op de 
huidige groep van deelnemers gericht 
blijven.  We hebben het budget 2016 
voor dit project (€ 13.000) geaccordeerd 
en gaan in februari 2017 de voortgang 
opnieuw evalueren.



tot slot
Met meer dan een goed gevoel kijken wij 
terug op onze reizen naar Ethiopië van de 
afgelopen jaren. De dankbaarheid van deze 
vaak zeer arme mensen is hartverwarmend 
en sterkt ons in de overtuiging dat we 
moeten doorgaan met onze kleinschalige 
projecten in Ethiopië. Dit kunnen we echter 
niet alleen. Vele donateurs, zowel particu-
lier als uit het bedrijfsleven, hebben in de 
afgelopen jaren onze initiatieven financieel 
ondersteund. Helpt u ons om onze werk-
zaamheden ook de komende jaren onver-
kort voort te zetten?  Voor al uw gaven, 
groot en klein, zijn wij u zeer erkentelijk!
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ST. LUKE’S 
CATHOLIC HOSPITAL
Het St. Luke’s Catholic Hospital in Wolisso bestaat sinds 2001. In 
de afgelopen 15 jaar is de capaciteit uitgebreid van 80 bedden naar 
200 bedden. Momenteel is dit het enige algemene ziekenhuis in de 
omgeving van Wolisso, een stadje circa 120 km ten zuiden van Addis 
Abeba. Ook dit jaar mochten we, dankzij de welwillende medewerking 
van een aantal dames vanuit onze Ethiopië groep, een grote verschei-
denheid aan verbandmiddelen en medische artikelen aan dokter 
Stefano Santini overhandigen. Deze Italiaanse dokter, verbonden aan 
‘Doctors with Africa CUAMM’ gaf ons een uitvoerige toelichting over 
de uitdagingen waarmee dit ziekenhuis wordt geconfronteerd. Met 
name het toegenomen aantal ‘emergencies’ als gevolg van het sterk 
gestegen aantal verkeersongevallen baart het ziekenhuis zorgen en 
trekt een behoorlijke wissel op het werkzame personeel. Ondertussen 
heeft de Ethiopische overheid besloten in Wolisso een nieuw alge-
meen  ziekenhuis te gaan bouwen en moet het management van  
St. Luke’s de komende periode drastische keuzes gaan maken:  
specialiseren of noodgedwongen het ziekenhuis sluiten. 

Overzicht gerealiseerde 
projecten
• Ondersteuning Hibret Kindergarten, incl. opknappen  

speeltuin (2009)
• Ewket Lehibret public school: aanschaf meubilair  

en scheikundeapparatuur, sportkleding (2009)
• Inrichting nieuwe school en constructie toiletgebouw  

in Kolfe Keraniyo (2010/2011)
• Opvang weeskinderen in Tullo met sportactiviteiten 

(2011/2014)


