Chale nieuws december 2012
In deze nieuwsbrief laten we één van de kinderen zelf aan het woord; wat het voor hem
betekent om in één van
onze opvanghuizen te
kunnen wonen.
Ook in Ethiopië start het
schooljaar in september en
dus waren er weel heel wat
van de 135 kinderen die
naar een andere school
mochten overstappen.
Verder gaat het met de
meeste kinderen uit ons
hulpprogramma heel goed.
Ook de medewerkers
beleven veel werkplezier en
genieten van de kinderen,
Vernieuwde entree van de school van onze partner ‘Sela Inat’.

Foto-overzicht opvanghuizen
In het ‘tweede’ opvanghuis is de kleine Yonathan gearriveerd; hij werd verwaarloosd
aangetroffen bij zijn grootouders, die niet wilden dat hun dochter voor het kindje zorgde
omdat Yonathan uit een ongewenste relatie geboren is. Het knulletje had ook geen naam; hij
werd ‘probleem’ genoemd in de lokale taal. Soms kom je heel hard in aanraking met de
wrede kanten van de Sidama-cultuur… Vaak maken we ook de mooie kanten ervan mee als
we weer hartelijk ontvangen worden in een gezin en als we zien dat mensen elkaar proberen
te helpen als iemand het moeilijk heeft.
Ook is Selam(awit) Sisay komen wonen in het ‘tweede’ huis.
In het ‘eerste’ huis is Bereket aangeschoven, een
neefje van verzorgster Genet. De moeder van Genet
kan Bereket eigenlijk niet meer onderhouden en heeft
Genet gevraagd hem in huis te nemen.

Nebiyat en Yemiserach spelen stratego na het avondeten.

Yohannes
(voorgrond),
Selam Yosef (links)
en de ‘nieuwe’
Selam (rechts)
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Aynalem
Zoals gezegd in de inleiding hebben we
één van de kinderen gevraagd iets te
vertellen over zijn eigen leven en hoe
het ervaart bij ons te wonen.
Aynalem wordt emotioneel als hij
probeert onder woorden te brengen hoe
zeer zijn leven ten goede veranderd is
sinds hij de rust en zekerheid geniet in
het opvanghuis van stichting Chale. Hij
heeft dan ook een heftig verleden
achter de rug op zijn 15e (vertaald uit
het Amhaars door Tinsae Aba):
Aynalem en Rufael
.

“Some year after the marriage of my parents my father started drinking and taking different
kind of drugs. Also he was going to some bad places (a magic place and worshiping to the
spirit of devil). My mother had no income to help us and my father stopped to give money
and finally he stopped with his job and stayed at home. My mother tried to find job but he did
not accept that. After some time my father left us and went to live with the magician.
My father said to my mom that it’s better to bring me and my sister (Beletu) to this magician
to stay there but my mother refused. One day my mom went to market and no one was at
home except me and my younger sister. My father came to our home and when he saw there
was nobody at home with us he decided to bring us to the magician place. I was sleeping,
my sister saw him. She became scared and runaway. He took me with him while I was
sleeping. At that time I was 5 years old and my sister was 4. He brought me to the magician
and I woke up. The magician took some kind of alcohol inside of his mouth and my father
was saying something and the magician was putting this liquid at me from his mouth and
added some chewed chat on me. Then I became unconscious. After 2 days my mother came
to this house. She was scared to come, because she was afraid of my father. She found me
unconsciousness and cried. Only the magician was at home and he was angry because she
didn’t bow down for him but she didn’t care for him and she took me home. After 2 days I
became conscious but still I had pain (headache) and delirium at night and I was shouting
with saying something unknown. My mother and my aunt were afraid that I am going to die,
so they decided to take me to some religious place called “Tsebel” in Orthodox Church. I
became healed but still I have some problems. When I am working something, I am shaking
and even when I am talking with some body I can not say the words clearly….But the main
thing is God saved me from every work of devil.
My father came back to Hawassa and we lived together with my aunt. But after some time
my father disappeared again. We never heard anything. We think he went back to the
magician.
My mother, Beletu and I moved to live in Dato. My mother found a job in the flower factory.
She started a relationship with somebody from the factory. Sometimes she did not come
home at night and finally she completely stopped coming home.
There was no income and we were hungry, especially our younger brother (Bereket or
Mesay). He was crying and sick and we worried about him. Our neighbors did not give us
food because they thought that we were living together with our mother and when we said
that our mother left us they did not believe us. Only a friend of my sister (Tiblet) gave us a
little bit of food. I started a job as a day worker. But just after some hours fell on the ground
and I became unconscious again. Then the neighbors got scared and brought me inside and
they put cold water at me and some of them they prayed for me.., then, I waked up. The
owner of the house said, this is because of hunger, so please bring to him some food and
they brought bread and some soft drink. In the next day the owner of the house went to our
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mom’s new house. She got inside of the compound and knocked at the door, our mother was
making coffee for her self and for the new husband with enjoying and playing love game…
Then the woman said to our mom, “Come out! I came with police to take you” There was no
police, but she became scared. The woman brought her to to us and asked her to take us.
But she said “I DON’T KNOW THEM!” Who are they? Whose children are these…? They are
none of my business! Then she took Bereket and left the compound. Then people brought
her to police. The police asked her about us, but she
didn’t want to say that we are her children. And the
police arrested her for three days, but her new husband
came to police station and set her free. We don’t know
how it happened.
Then we went to our friends (Tiblets) house and with
stayed there for some days and we told everything to her
mother. The mother of Tiblet went to church and told
about us there. The people from church came at night
time. Their names were Alemayehu and Teshome. After
discussion they said that I can live together with
Alemayehu and my sister Beletu can live with Teshome.
I went with Alemayehu to Shamana, lived with him and
went to school again. But I became very ill, close to die. I
came back to Hawassa and went to my sister. She was
living with Teshome and Birtukan and I also stayed there
for some time. Birtukan told me that she has met a
Birtukan en haar zoontje.
Dutch family called Anita and Harry and told them my
story detail and then she brought me to Anita and then I also told to Anita again everything
with crying. Then Harry and Anita took a picture of me and my sister in the first day. This day
was like a new day that I feel I born again as new baby. I never forget this day that my God
did good thing in my life. To God all the glory!!!!
And God bless Harry and Anita and this foundation!!!”
Aynalem is er door getekend en beseft als geen ander hoe afhankelijk je als kind kunt zijn
van het gedrag van volwassenen. Gelukkig heeft kan hij nu rekenen (!) op de zorg van
Meselech en projectleider
Tinsae, die hem veel
gevoel van eigenwaarde
proberen bij te brengen.
Waar hij vooral erg blij mee
is, is dat sinds kort zijn zus
Beletu ook door stichting
Chale geholpen wordt en
naar school kan. Eindelijk
ziet hij weer toekomst in
zijn leven, waar hij die eerst
totaal opgegeven had.
Beletu Girma

Einde schooljaar – begin nieuw schooljaar
Afgelopen schooljaar (juni 2012) zijn er drie studenten uit ons programma geslaagd voor hun
(vak)opleiding:
• Kelem Asrat is geslaagd voor ‘management’ aan de universiteit van Dilla (Bachelor
graad)
• Girma Tonja is geslaagd voor ‘psychologie’ aan de universiteit van Dilla (Bachelor
graad)
• Wondemu Wonka is geslaagd voor zijn MBO-opleiding ‘verpleger’ in Hawassa
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Alle afgestudeerden hebben dit heuglijke feit uitgebreid met vrienden en familie gevierd;
Kelem in één van onze opvanghuizen omdat ze geen ouders meer heeft en haar jongere
broers bij ons in het opvanghuis wonen.

Ook de meeste andere (en jongere) kinderen hebben een mooie zomervakantie kunnen
beleven; bijna alle kinderen zijn overgegaan. Een aantal jongeren had de middelbare school
afgerond en moest in spanning afwachten welke universiteitsstad en welke studie hen door
de overheid is toebedeeld.
In totaal gaan er met hulp van
stichting Chale zes jongeren de kans
krijgen te studeren; allen moeten
naar Noord-Ethiopië. Anita hoopt ze
in januari te kunnen bezoeken om ze
te bemoedigen; hoewel de campus
en het eten er gratis is, is het toch
een pittige overgang van een
thuisomgeving naar het vrije leven
op de campus. Daarbij is het geen
pretje om met zijn vieren of zessen
op een klein kamertje te moeten
slapen én leren!
Abay, één van de nieuwe studenten.

‘Controle – controle – controle’
Tijdens elk bezoek aan Hawassa (en dat is een paar keer per jaar) leggen we veel nadruk op
controle van kasstromen, betaalbewijzen en het ge- of verbruik van materialen. Niet alleen
omwille van het geld, maar ook om uiteindelijk de kinderen (via het goede voorbeeld van de
staf) te leren hoe ze verstandig met spullen en geld om moeten gaan. Bovendien kunnen we
door een spaarzaam gebruik van giften simpelweg meer kinderen helpen! Voordeel van het
benadrukken van het belang van zuinigheid is ook dat staf en kinderen een stuk
betrokkenheid voelen; vanuit Nederland lijkt het wantrouwend gedrag, maar in de praktijk
voelt deze controle bij de staf vaak heel anders. Ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan
en dat het geld met aandacht en liefde (en soms ook met moeite) gegeven is.
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Bonnetjes van partner Sela Inat (i.c. nieuwe schoenen
voor alle kinderen)…

Ook op de markt proberen Genet en Fiker slim in te kopen….én
wordt alles netjes gefactureerd (per opvanghuis).

Dank voor de betrokkenheid!
In totaal helpt stichting Chale nu 135 kinderen; veruit de meeste op de basisschool en
middelbare school. Voor een aantal van deze prachtige kinderen zoeken we nog sponsors;
via Facebook komen deze ‘sponsor’-kansen geregeld langs.

Oproepje!
Voor een volgend projectbezoek zoeken we nog grote (!), sterke reiskoffers; mocht u die
over hebben, dan horen we dat graag van u. Ook zijn we voor de registratie van kasuitgiften
en voor beheer van de voorraad nog op zoek naar een goed werkende laptop.
Verder zoeken we nog schoenen voor een aantal kinderen: Meisjesschoenen in de maten 34
t/m 39, jongensschoenen in de maten 34 en 37 t/m 43, sportschoenen in de maten 35 t/m
37.
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Sponsors gezocht
In de tabel staan een aantal kinderen/studenten waarvoor we nog geen sponsor hebben.
Voelt u zich geroepen om een kind te ondersteunen in zijn of haar schoolcarrière, dan geven
we graag meer informatie.
Naam

Leeftijd

Mesfin Tucho
Bereket
Rufael Beyene
Selamawit Sisay
Betlehem Habtamu
Meskerem Bergena
Ephrem Teferi
Hannah Demisie
Ashenafi Abreham
Ermias Yakop
Gideon Solomon
Betlehem Solomon
Meheret Solomon
Yobtaye Yakop
Abenezer Kassa
Messay Mengistu
Tamirat Demisie
Barsamo Reebo

Jongen, 18
Jongen, 7
Jongen, 11
Meisje, 8
Meisje, 8
Meisje, 8
Jongen, 6
Meisje, 5
Jongen, 6
Jongen,12
Jongen, 7
Meisje, 9
Meisje, 13
Jongen, 5
Jongen, 6
Jongen, 19
Jongen, 21
Jongen, 20

Geboden hulp
In één van de tehuizen: Voedsel, schoolgeld,
schooluniform, schiften, pennen en andere
schoolspullen, kleding, zeep, tandpasta, etc.
Sela Inat: Schoolgeld, schooluniform, schriften,
pennen en andere schoolspullen, ontbijt en lunch op
school en 1 keer per jaar schoenen.

Schoolgeld, schooluniform, schriften, pennen en
andere schoolspullen, ontbijt en lunch op school en 1
keer per jaar een paar schoenen.

Schoolspullen, maandelijkse bijdrage voor voedsel,
persoonlijke spullen en reiskosten naar de universiteit
(2 x per jaar).

Kosten per
maand
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

Stichting Chale
Anita van Blanken
Arnhemseweg 71
7331 BC Apeldoorn
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