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Verbouwing  
Vlak voor de zomer is de verbouwing van het oudste 
opvanghuis gereed gekomen. Er zijn nu vijf nieuwe, 
ruimere slaapkamers en er is een nieuwe ruimte voor 
administratie en opslag van materialen bij gekomen. 
Een van de nieuwe ruimtes is voor het gezin van 
verzorgster Genet gereserveerd, die er inmiddels met 
haar man en zoontje ingetrokken is. De kamers zijn niet 
alleen ruimer, maar ook hygiënischer en hebben beter 
afsluitbare, veiligere ramen en deuren. 
In oktober heeft een vrijwilliger uit Apeldoorn samen met 
de grotere kinderen de slaapkamers van binnen 
geschilderd. De oude slaapkamers zijn inmiddels 
gesloopt en binnenkort wordt de tuin  opnieuw ingericht 
om speel- en werkruimte te creëren. 
 

 
Yonathan 
De voormalige verzorgster van Yonathan is getrouwd en 
het jonge gezin heeft in overleg met ons de peuter 
geadopteerd, in lijn met Ethiopische wetgeving. Het is 
even wennen voor Yonathan, maar hij lijkt er een 
liefdevolle, stabiele toekomst tegemoet te kunnen zien. 
 
Nieuwe bewoonster 
De moeder van onze projectleider Tinsae heeft tijdelijk 
zijn moeder bij zich in huis genomen; die kon na een 
beroerte niet meer voor zichzelf zorgen. Ze gaat 
langzaam vooruit; we proberen met de lokaal 
beschikbare revalidatietechniek of we het trage herstel 
wat kunnen ondersteunen. Voor dit moment is dat niet 
veel meer dan een aangepaste leunstoel. Voor Tinsae is 
het erg geruststellend dat zijn moeder dichtbij hem is; 
als enig kind kon hij de verzorging van zijn moeder -  

Yonathan   minstens een volle dag reizen vanaf Hawassa – niet 
    volhouden. 
 
Einde schooljaar 
In het begin van het nieuwe Ethiopische jaar zijn alle kinderen 
weer aan een nieuw leer- of studiejaar begonnen. Sommige 
kinderen hebben in de vakantie nog wat bijles mogen volgen 
om met meer kans van slagen aan het nieuwe jaar te 
beginnen. Enkele jongeren met extra motivatie hebben een 
computercursus of key boardlessen gevolgd. 
In de vakantie gingen ook de (ochtend)lessen op de Silenat 
school gewoon door. Hoewel de inhoud wat verschuift van 
leren naar spelen, geeft het de kinderen wel ritme en dagelijks 
een stevige maaltijd. Dat kunnen de meeste sponsorkinderen 
eigenlijk ook geen twee maanden missen! Dat blijkt ook wel 
 

Zusje van Mekiyas van Silenat. 
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uit de opkomst van bijna 100%....jaarrond! 
Omdat Silenat maar tot en met grade 4 les 
geeft, hebben we een tweede groep van 
kinderen moeten overplaatsen naar een 
naburige basisschool: Mount Olive school. 
Dat betekende onder meer de aanschaf van 
nieuwe schooluniformen en voor de kinderen 
zelf dat ze toelatingstesten moesten doen. 
Gelukkig zijn alle kinderen inmiddels 
toegelaten in grade 7 van Mount. 
 
Nieuwe bankrekening 
Enkele sponsors gebruiken nog steeds ons 
oude bankrekeningnummer. We willen jullie 
vragen alleen onderstaand IBAN-nummer te 
gebruiken, dan kunnen we de andere 
rekening opheffen en weer wat kosten 
uitsparen. Het IBAN-nummer van stichting 
Chale is NL 12 RABO 0150 8238 78 . 1 van de kinderen die van Silenat naar Mount Olive is 

  gegaan in zijn nieuwe uniform. 
Nalatenschap 
De nalatenschap van de begin 2013 
overleden Apeldoorner (86), waarover we 
eerder al berichten, heeft voor stichting Chale ruim 8.000 euro opgeleverd. We kunnen met 
het geld nu invulling geven aan de droom van deze man: een betere toekomst voor 
kwetsbare kinderen in Afrika. 
 
Een kind sponsoren via stichting Chale 
Op dit moment biedt stichting Chale hulp aan zo’n 150 kinderen/studenten. Dit varieert van 
hele kleine kinderen op Silenat tot universiteitsstudenten. Voor een aantal zoeken we nog 
sponsors: 
 
Naam Leeftijd  Geboden hulp  Kosten per 

maand 
Eden Girma Meisje, 14 

Schoolgeld, schooluniform, schriften, 
pennen en andere schoolspullen. 

€ 12,50 
Meheret Solomon Meisje, 15 € 12,50 
Yoftael Yakob Jongen, 7 € 12,50 
Bereket Tadele Jongen, 9 In 1 van de huizen: Voedsel, schoolgeld, 

schooluniform, schriften, pennen en 
andere schoolspullen, kleding, zeep, 
tandpasta, etc. 

€ 35,00 

Esayas Tucho Jongen, 17 Schoolgeld, schooluniform, schriften, 
pennen en andere schoolspullen en elke 
schooldag een warme maaltijd. 

€ 12,50 
Seyoum Tucho Jongen, 13 € 12,50 

Barsamo Reebo Jongen, 24 Schoolspullen, maandelijkse bijdrage 
voor voedsel, persoonlijke spullen en 
reiskosten naar de universiteit (2x per 
jaar). 

€ 25,00 
Mesay Mengistu Jongen, 20 € 25,00 
Tamirat Demisie Jongen, 22 € 25,00 
Tesfaneh Asrat Jongen, 20 € 25,00 
Andualem Dilamo Jongen, 4 Silenat: Schoolgeld, schooluniform, 

schriften, pennen en andere 
schoolspullen, elke schooldag ontbijt en 
warme lunch. 

€ 15,00 
Ruhama Zewede Meisje, 8 € 15,00 
Mebrat Alemu Meisje, 8 € 15,00 
Dagim Eshetu Jongen, 8 € 15,00 
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We lichten Dagim Eshetu er even uit. Dagim is 8 jaar en zit in grade 4 van Silenat. Dagim 
woont bij zijn oma. Zijn moeder is vermoord door haar eigen man. Ze had een andere man 
en haar eerste man werd jaloers en heeft beiden 
vermoord (moeder en nieuwe vriend). De kinderen (3 
in totaal) wonen nu bij oma (moeder van moeder). 
Wie wil Dagim helpen? 
 
Van harte wensen we iedereen fijne kerstdagen en 
een heel goed 2015 toe. 
 
Een vriendelijke groet, mede namens ons team in 
Hawassa. 
 
Bestuur Stichting Chale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitje naar Wendo Genet 
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