Chale nieuws - november 2015
Nieuwe projectleider
De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een
soepele overgang van taken en
verantwoordelijkheden van Tinsae Aba naar Yadesa
Negero. Tinsae gaf aan dat hij graag op zoek wil naar
wat minder verantwoordelijkheden en heeft nu alle
ruimte en tijd om daar een passende baan bij te
zoeken. Op enige afstand leeft hij nog steeds mee
met het wel en wee van de kinderen, die hij in totaal
vier jaar heeft begeleid. We zijn dankbaar voor de
persoonlijke aandacht die hij aan een heel aantal
kinderen heeft kunnen geven in de tijd dat hij voor
stichting Chale heeft gewerkt.
Yadesa is inmiddels goed ingewerkt. De afgelopen
zomer heeft hij kennis kunnen maken met alle
werkprocessen en met de stafleden en veel van de
kinderen die vanuit stichting Chale geholpen worden.
Yadesa is een jonge, afgestudeerde accountant en al
jaren erg begaan met kwetsbare kinderen. Hij is
parttime aan onze stichting verbonden; hij runt
daarnaast ook een klein eigen opvanghuis voor
straatjongens in Hawassa.
Yadesa Negero

Weer naar school!
Het was even extra puzzelen dit jaar, maar alle kinderen zitten weer op een school waar ze
volop kunnen werken aan de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. We hadden te
stellen met de verhuizing van een school waar veel van onze kinderen les krijgen. Ze gaan
naar een nieuwe wijk in de stad. Dat is enerzijds positief omdat de kinderen die daar vlak bij
wonen nu een goede school op loopafstand krijgen, maar voor andere kinderen wordt de
afstand juist (veel) te groot en moesten we op zoek naar een andere, passende school.
Vervolgens werden we geconfronteerd met een school die onverwacht stopte met haar
‘bovenbouw’. Dat
maakte de puzzel niet
eenvoudiger.
In overleg met
schoolleiding, ouders
en - in het geval van
de wat oudere
kinderen ook – met de
kinderen zelf, hebben
we samen met onze
nieuwe projectleider
per kind (175!)
afgelopen zomer
gekeken welke school
de komende jaren het
beste past. Niet alleen
de loopafstand is
bepalend, ook kijken
we naar de kwaliteit
van het onderwijs, de
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grootte van de klassen en het ‘karakter’ van de school. De ene school is meer geschikt voor
uitblinkers, de andere juist voor sociaal zwakkere kinderen en weer een andere school is een
betere plek voor kinderen met een (lichte) vorm van autisme o.i.d.
Ondertussen is het schooljaar begonnen en zit elk kind weer op een goede plek om aan
zijn/haar toekomst te werken.
Afgestudeerde(n)
Dit jaar hadden we alleen Yodit die afstudeerde. Ze heeft haar bachelor-diploma
(landbouwkunde) gehaald aan de universiteit van Wollo en hoopt de komende maanden een
baan te vinden in de irrigatie-sector. Die kansen zien er goed uit; ook al onze vorige
afgestudeerden hebben inmiddels werk gevonden. De meesten ook op hun eigen niveau en
in de sector waar ze voor opgeleid zijn.
Zoals dat hoort in Ethiopië wordt het uitgebreid gevierd in een familie wanneer iemand
afstudeert aan de universiteit. Zo ook in het gezin van Yodit; met een bijdrage van haar
sponsor
konden ze er
met zijn allen
(familie, buren
en vrienden)
een heel
gezellig en
geslaagd feest
van maken. We
willen de
sponsor van
Yodit hartelijk
bedanken voor
haar jarenlange
steun,
waardoor Yodit
nu in staat is
een eigen
bestaan op te
bouwen.
Nieuwe kinderen
Waar Yodit net klaar is met haar opleiding, zijn andere kinderen
juist net begonnen op de kleuterschool. Ons bestuur zag de
financiële ruimte om 30 nieuwe kinderen een kans te geven. Hun
ouders hebben we blij kunnen maken door een sponsorplek voor
hun kind op een goede buurtschool aan te bieden. Voor
verschillende van
deze nieuwe
kinderen zoeken
we nog wel een
sponsor. Kent u
iemand in uw
omgeving die de
financiële adoptie
van een kindje
overweegt?
Natnael Bochore
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Kidist Simeon met haar vader

Eyerusalem Mengistu

Markos Mengistu

Hier het verhaal van enkele van de kinderen waar we nog een sponsor voor zoeken:
Natnael Bochore
Natnael heeft geen ouders meer. Hij woont bij zijn tante. Zijn tante bedelt vaak. Zijn tante kwam al vaker naar
Silenat om te vragen of Natnael geholpen kon worden. Met de start van het nieuwe schooljaar is dat mogelijk.
Tsige, de eigenaresse van Silenat, heeft hem behandeld tegen de luizen, zijn haren geknipt en hem gewassen.
Natnael gaat nu elke dag naar school en krijgt daar elke schooldag een warme lunch en ontbijt. De kosten zijn
15 euro per maand.
Eyerusalem Mengistu
Eyerusalem is 1 jaar oud. Haar moeder is overleden toen ze 9 maanden oud was. Vader is hertrouwd. Met zijn
nieuwe vrouw heeft de vader ook nog 3 kinderen gekregen. Vader maakt matrassen en stiefmoeder maakt
injerra. Maar ze kunnen daarmee niet de dure school waar Eyerusalem naar toe ging betalen. Haar iets oudere
broer Markos had een baantje, waarmee hij het scholgeld voor Eyerusalem betaalde. Markos wil echter zelf
ook graag weer naar school. Eyerusalem zat in grade 10 op BNB en heeft het nationale examen met zeer goede
resultaten gehaald. De kosten zijn 15 euro per maand. Hiervoor betalen we het schoolgeld, schoolspullen en
schooluniform.
Markos Mengistu
Markos is de oudere broer van Eyerusalem. Hij is 21 jaar. Markos repareerde fietsen. Daar betaalde hij het
schoolgeld voor zijn zus van. Nu het schoolgeld van zijn zus geen zorg meer is voor hem, durft hij ook weer aan
zichzelf te denken. Hij zou heel graag weer naar school gaan om elektrotechniek te studeren. De kosten zijn 10
euro per maand.
Kidist Simeon
Kidist is 6 jaar. Ze woont met haar ouders en 2 jongere zusjes (Meron van 3 jaar en Nardos van 1 jaar) vlakbij
SIlenat. Haar vader verkoopt tweedehands kleding, maar verdient daar niet genoeg mee om schoolgeld te
betalen. Kidist gaat naar Silenat en krijgt daar elke dag ontbijt en een warme lunch. De kosten zijn 15 euro per
maand (schoolgeld, schooluniform, eten op school en schriften en pennen).

Registratie stichting Chale in Ethiopië
Enkele nieuwsbrieven terug lieten we u weten dat we onze activiteiten graag met de lokale
en regionale autoriteiten afstemmen. Daarvoor moet ons project bij de overheid
‘geregistreerd’ worden. Dat hebben we eerst op het hoogste niveau, bij de federale overheid
van Ethiopië (‘Agency for foreign Charities’) geprobeerd, maar dat leek niet de meest
passende plek om de registratie rond te krijgen. We zetten nu in op lokale registratie van
onze activiteiten. Wordt vervolgd.
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Verdrietig nieuws
In de afgelopen weken kregen we het slechte nieuws te horen dat er twee vaders van
kinderen die we – soms al jaren – helpen, overleden zijn. Zowel
Bethlehem en Yodit Abera als de broertjes (Mulugeta, Wendimu en
Biniyam) Kassa moeten hun vader missen. Voor Bethlehem is dat
ingewikkeld omdat ze door haar autisme veranderingen slecht een
plek kan geven in haar dagelijkse leven; voor de zoontjes van
Kassa is het moeilijk omdat hun vader – ondanks zijn lage
betrokkenheid bij het gezin – toch onderdak en inkomen bood aan
twee van de kinderen en hun moeder. Doordat het middelste
jongetje Wendimu dubbel gehandicapt is, is het voor hun moeder
Asenakech vrijwel onmogelijk om een inkomen te verdienen. Voor
dat gezin breken moeilijke tijden aan. We hebben Yadesa gevraagd
beide gezinnen extra in de gaten te houden.
Kassa Chale

Veel spullen mee naar Hawassa
Veel dank aan alle mensen die koffers,
kinderschoeisel, sport-/badkleding voor
tieners beschikbaar hebben gesteld.
Afgelopen zomer konden we veel goederen
meenemen omdat we met een vrij grote
groep het project hebben bezocht. Zowel
bestuursleden Emmy Barink als Anita van
Blanken konden met hun meereizende
gezinsleden heel wat nuttige spullen voor het
project meenemen. Wat we nog missen is
een goede laptop voor de projectadministratie in Ethiopië; ter vervanging van de oude
computer.
Extra giften (zeer welkom)!
De afgelopen tijd kregen we bericht dat er drie hele mooie giften
onderweg zijn naar Stichting Chale: een jubileumgift (25 jaar in
dienst) van € 1.250,- van één van onze trouwe donateurs en een
donatie van een anoniem fonds. Ook heeft stichting DAK uit
Varsseveld een deel van de opbrengt van hun jaarlijkse verkoop
van tweede hands goederen aan onze stichting geschonken: €
1.000,-. Mede door deze extra giften waren we in staat om dit jaar
ruimhartig met nieuwe aanvragen van ouders in Hawassa om te
gaan. Hartelijk dank!
Ouders met hun kinderen wachten bij het kantoor om een aanvraag voor hulp in te dienen

Heeft u ook iets te vieren of weet u van het bestaan van een organisatie die goede doelen
financieel kan ondersteunen? We horen het graag van u en zoeken samen met u een
passende bestemming voor een eventuele gift.
Hartelijke groet,
Bestuur Stichting Chale
Stichting Chale – stichtingchale@solcon.nl – 055 5224620 – IBAN: NL12RABO0150823878
www.chale.nl – www.facebook.com/StichtingChale - Arnhemseweg 71, 7331 BC APELDOORN
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