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Overzicht projecten 
In 2009 richtte een aantal voetbal- 
lers van het veteranenteam van 
RKVV DEM uit Beverwijk de Stich-
ting “RKVV DEM steunt Ethiopië 
op”. Eén van de initiatiefnemers was 
Kaleab Masresha, een uit Ethiopië 
afkomstige priester die sinds 2005 in 
Nederland werkt. De Stichting levert 
een bijdrage aan de ontwikkeling 
van arme kinderen en gehandicapten 
in Ethiopië door stimulering van 
opleiding en verbetering van de 
gezondheidszorg. Sinds 2009 heb-
ben we met verschillende delegaties 
vanuit ons voetbalteam, inclusief 
partners, acht keer onze projecten in 
Ethiopië bezocht. De meest recente 
reis dateert van mei 2019 met het 
voltallige bestuur van zes leden. 
Opvallend is de voortgaande ontwik-
keling in het centrum van Addis 
Abeba: sloppenwijken verdwijnen 
en maken plaats voor hoogbouw. 
Kantoren, winkels en flatgebou-
wen rijzen als paddenstoelen uit de 
grond. Er is inmiddels nabij Addis 
Abeba een eerste deel van een tolweg 
(85 km) gerealiseerd. Desalniettemin 
is er nog veel armoede en sociale 
achterstand in Ethiopië. Met onze 
kleinschalige projecten proberen 
wij voor een aantal arme mensen 
en gehandicapten ‘het verschil’ te 
maken en uit ervaring kunnen wij 
zeggen: ‘Dat werkt echt!’ Wij geven u 
in deze nieuwsbrief graag een actueel 
overzicht van de voortgang van onze 
projecten.

Introductie

In de wijk Zenebewerq in Addis 
Abeba staat de school Biruh Tesfa. Dit 
betekent in het Amhaars “hoopvolle 
toekomst”. Het is één van de armste 
wijken van de hoofdstad. In dit gebied 
wonen van oorsprong veel mensen met 
lepra, mensen die door trieste omstan-
digheden vaak aangewezen zijn tot 
bedelen en geen sociale voorzieningen 
hebben. Er waren al contacten met deze 
school. Op deze school is eerder via de 
zus van Kaleab (Rahel) een lunchge-
legenheid voor 40 kinderen gereali-
seerd. Deze kinderen vielen door de 
honger soms flauw in de klas, niet 
bepaald een ideale situatie om te leren. 
Door de contacten met deze school en 
de sportleraar is in 2016 het initiatief 

NIEUW SANITAIRGEBOUW 
Biruh Tesfa

genomen om sportvelden te laten 
aanleggen, welke sinds 2017 in gebruik 
zijn.

Het afgelopen jaar werd besloten 
om voor deze school ook een sani-
tair gebouw (douches en toiletten) te 
realiseren. Het gebouw is inmiddels 
opgeleverd. Er zijn nog wat perikelen 
met de watervoorziening, maar we 
hebben er alle vertrouwen in dat ook dit 
project naar tevredenheid zal worden 
afgerond! Ook dit project hebben we in 
samenwerking met de stichting FIDA 
(Friendship for Integrated Develop-
ment Association), een zogeheten NGO 
(non-governmental organization), tot 
stand gebracht.



Onze Katinka projecten
In Ethiopië zijn nauwelijks voorzie-
ningen voor de gehandicapte mede-
mens. Mede om die reden hebben wij 
sinds 2010 veel tijd, energie en geld 
gestopt in onze Katinka projecten in 
Welkite (125 km ten zuidwesten van 
Addis Abeba) en Addis Abeba. Daarbij 
richten we ons primair op meisjes en 
jonge vrouwen. Doel van deze pro-
jecten is om hen bijeen te brengen en 
te laten zien dat ze er niet alleen voor 

staan. Onder leiding van maatschap-
pelijk werkers krijgen ze de kans zich 
verder te ontplooien. Mooi om te zien 
dat na verloop van tijd dit ook echt 
lukt. Of zoals een deelneemster ons in 
perfect Engels toevertrouwde: “I have 
one disability, but 99 abilities!” Den-
ken in mogelijkheden, waar noodzake-
lijk met hulpmiddelen als een rolstoel, 
krukken of taststokken. Prachtwerk 
om dit met elkaar te mogen doen!

KATINKA II In 2010 hebben we ons eerste project voor 
de gehandicapte medemens, Katinka I, in 
Welkite opgestart. Dit project betreft 25 
lichamelijk gehandicapte meisjes en jonge 
vrouwen, waarvan er enkele permanent 
onderdak hebben in een beschermde 
omgeving: een gehuurd huis met bewaking 
en ondersteuning van een maatschappelijk 
werker. Naast een maandelijkse toelage 
voor primaire levensbehoeften en sanitaire 
hulpmiddelen helpen we hen naar school 
of universiteit.

De afgelopen twee jaar hebben zes deel-
neemsters hun diploma behaald; drie heb-
ben er inmiddels een betaalde baan. Dat is 

helemaal conform het doel van dit project: 
een gehandicapte medemens in staat stel-
len om zelfstandig in de eigen levens-
behoeften te voorzien! 

Elke keer als we deze groep mensen be-
zoeken, ervaren we hoe dankbaar ze zijn. 
Zeker niet alleen omdat we dit project fi-
nancieel ondersteunen, maar toch ook jaar 
in, jaar uit, de moeite nemen om hen per-
soonlijk te bezoeken en te vragen hoe het 
gaat. Een paar meisjes hebben hun talenten 
in het maken van kaarten met behulp van 
bananenbladeren verder verbeterd. Deze 
kaarten zijn via onze stichting te koop.

PROJECT KA TINKA I

Kindergarten
kolloboo

Via zuster Mesereth, een katholieke zuster 
die we al eerder tijdens de realisatie van 
onze projecten in Tullo (een dorpje, 300 
km ten zuiden van Addis Abeba) hadden 
ontmoet, hebben we in november 2017 voor 
het eerst contact gelegd met een aantal van 
haar collega zusters uit haar congregatie in 
Addis Abeba. In deze kliniek worden vele 
arme mensen uit de omgeving met poli-
klinische hulp opgevangen. Vaak is er een 
gebrek aan goede hulpmiddelen en steriele 
verbandmaterialen. Gelukkig hadden we 
ook in mei 2019 weer een paar koffers met 
goed bruikbaar materiaal bij ons en konden 

In Menagesha, een plattelandsdorp
op circa 20 km afstand van Addis 
Abeba, staat Kindergarten Kolloboo, 
een kleuterschool met een dak van 
golfplaten. Sinds 2012 steunen wij 
deze school met een bijdrage van 
€ 5.000 per jaar voor de kosten van 
voeding, medische zorg, leerkrachten 
en leermiddelen. Heel leuk om te 
ervaren hoe enthousiast de kinderen 

in de klas het alfabet opdreunen of 
voor ons een Amhaars liedje zingen. 
Na het inkijken van tal van schriften 
en tekeningen, namen we op 9 mei 
2019 weer afscheid van de leer-
krachten. Besloten werd om onder 
invloed van de hoge inflatie onze 
jaarlijkse bijdrage met ingang van 
2019 voor de komende drie jaren te 
verhogen naar € 6.000 per jaar.

we de nonnen namens de Stichting tevens een 
flink geldbedrag van € 2.500 overhandigen. Deze 
zusters doen hun uiterste best om alle hulpaan-
vragen te behandelen, maar ook zij staan soms 
‘met de handen in het haar’. De zusters zijn 
momenteel aan het sparen voor de aanschaf van 
een ambulance en onze Stichting gaat ze daar de 
komende jaren bij helpen!

Nonnen in 
Addis abeba

In 2013 is onze Stichting, samen met de Stichting FIDA, 
een tweede project (Katinka II) gestart. Ook hier gaat het 
om ondersteuning van de gehandicapte medemens, maar 
dan in de hoofdstad Addis Abeba. Op 9 mei gingen we in 
gesprek met deze mensen, die elk zijn aangewezen op de 
steun van familieleden. Via onze stichting kunnen een 
aantal van hen een naaiatelier exploiteren (ze herstellen of 
maken zelf kleding). Anderen zijn een winkeltje gestart en 
wij helpen ze (via FIDA) aan de financiering van het beno-
digde werkkapitaal.
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Overzicht gerealiseerde projecten
- Ondersteuning Hibret Kindergarten, inclusief opknappen speeltuin (2009)
- Ewket Lehibret public school: aanschaf meubilair en scheikundeapparatuur, sportkleding (2009)
- Inrichting nieuwe school en constructie toiletgebouw in Kolfe Keraniyo (2010/2011)
- Opvangen weeskinderen in Tullo met sportactiviteiten en een televisiezaal (2011/2014)
- Realisatie van drie sportvelden en een sanitairgebouw voor Primary School Biruh Tesfa (2017 en 2019)
- Oplevering van sanitaire ruimte (douches en toiletten) voor Primary School Biruh Tesfa (2019) 
- Scholing en ondersteuning van 50 arme kinderen in de sloppenwijken van Addis Abeba via Rahel, de 
zus van Kaleab (doorlopend project sinds 2009)

ANBI status fiscaal nummer: 820418511

Een terugblik:

Op zaterdag 13 juli 2019 werd op het 
“Vlaskamp” in de Broekpolder het mu- 
ziekfestival “DSE Live meets LIVE AID” 
gehouden. Aanleiding was om met een 
knipoog naar het verleden jong en oud 
bij elkaar te brengen met muziek, een 
hapje en een drankje en vooral gezel-
ligheid. 

Live Aid was 34 jaar geleden een zes-
tien uur durend internationaal bene-
fietconcert dat op zaterdag 13 juli 1985 
plaatsvond. Het evenement werd in 
veel landen rechtstreeks uitgezonden 
en werd daarmee één van de grootste 
mediaspektakels die de wereld ooit 
had gezien. De opbrengst was bestemd 
voor Ethiopië, waar toentertijd grote  
hongerersnood heerste.

Voor Café Ons Plein en de Stich-
ting “RKVV DEM steunt Ethiopië” 
was Live Aid de inspiratiebron om op 
bescheiden (maar zeker niet minder 
ambitieuze) schaal de historie te doen 
herleven. 

Door een zestal bands werden (be-
langeloos!) nummers gespeeld die ook 
in 1985 te horen waren. Ondertus-
sen werden optredens van Live Aid 
vertoont op een groot scherm op het 
podium. Ook nu was het doel geld 
op te halen voor Ethiopië. Hoewel de 
weersomstandigheden niet helemaal 
zomers waren, was de opkomst en de 
opbrengst dat zeker wel: de Stichting 
“RKVV DEM steunt Ethiopië” mocht 
een bedrag van ruim 

Muziekfestival “DsE Live meets Live Aid”
€11.000 ontvangen voor de financie-
ring van haar kleinschalige projecten 
in Ethiopië. Een fantastisch resultaat 
dat mede mogelijk is gemaakt door de 
bereidwilligheid van een groot aantal 
(financiële) sponsors en gulle gevers. 

Hartelijk dank voor uw deelname 
en bijdrage!


