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Mijlpaal – meer dan 200 kinderen in onderwijsprogramma van stichting Chale
Sinds de start van onze organisatie in 2003 zijn we vrijwel elk jaar in staat geweest een aantal extra
kinderen naar school te laten gaan. Kinderen die anders niet of maar kort of rommelig naar school
zouden zijn gegaan omdat hun ouders of verzorgers te arm
zijn.
Dit schooljaar hebben we voor het eerst meer dan 200
kinderen en jongeren ingeschreven bij meer dan 10
verschillende basisscholen, middelbare scholen en MBO- en
HBO-opleidingen. Daarnaast gaan er nog zo’n 10 jongeren
naar diverse
universiteiten, vaak
op grote afstand van
Hawassa. Door de
jaren heen zijn we in
Hawassa tot een
belangrijke
hulporganisatie
uitgegroeid, die
kinderen uit vele
tientallen gezinnen de
kans geeft zich te
ontwikkelen tot
zelfstandige,
talentvolle
volwassene.

Kinderen in hun nieuwe schooluniform.

Abels nieuwe uniform
Eindelijk is het zover: de kleuter Abel Girma uit één van onze tehuizen
mag naar school. Abel vindt het best een beetje spannend, maar is vooral
blij dat hij niet meer de enige is die overdag thuis moet blijven bij zijn
(huis)moeder Genet. Hij is dus zo trots als een pauw op zijn nieuwe
uniform. Dat uniform is hét bewijs dat hij er bij hoort voortaan.
Eindelijk een eigen klas, een eigen juf, eigen vriendjes!
We wensen Abel veel succes met zijn schoolcarrière in Ethiopië; we
zullen hem waar nodig helpen door te zetten en de juiste keuzen te
maken, de komende jaren.

Abel Girma

Tilahunen Foundation – uitvoerende tak van Stichting Chale in Ethiopië
Op initiatief van Stichting Chale is in Ethiopië een nieuwe stichting opgericht: Tilahunen Foundation, in
lijn met Ethiopische wetgeving.
Al geruime tijd voelde het bestuur de noodzaak om onze hulpactiviteiten formeel te laten erkennen
door de lokale autoriteiten in Ethiopië. Omdat registratie van een internationale organisatie (Stichting
Chale) gevoelig ligt in Ethiopië is besloten om voor ‘lokale registratie’ te gaan door de oprichting van
een nieuwe Ethiopische organisatie (Tilahunen Foundation), in Hawassa. De naam ‘Tilahunen’ is
gekozen omdat het in het Amhaars dezelfde betekenis heeft als Chale (Sidama-taal): ‘schuilplaats’.
De lokale manager  van de organisatie is Yadesa Negero. Hij heeft ook de belangrijkste
hulpactiviteiten van zijn eigen organisatie (CSCA) onder gebracht in de nieuwe organisatie (het trainen
en onderdak  bieden van jongens en meisjes die op straat leven). In Nederland blijft stichting Chale
actief onder de eigen naam; in Ethiopië is Tilahunen Foundation de nieuwe werknaam.
Ook de projectactiviteiten van Stichting Studiehuis voor Straatkinderen in Hawassa zijn in de nieuwe
organisatie Tilahunen foundation opgegaan. Hierdoor hebben we een derde opvanghuis in beheer
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gekregen, waar onder meer straatjongens uit het CSCA-project een stabiel thuis hebben gevonden.
Studiehuis voor Straatkinderen wil zich meer richten hun activiteiten in Addis Abeba.

Geslaagd (en een baan)…
Afgelopen zomer vierden we op één van onze terreinen dat zes van de studenten uit Stichting Chale's

onderwijsprogramma hun universiteitsdiploma (‘bachelor-degree’) hebben
gehaald. Drie van hen zijn inmiddels aan het werk. Waar zijn ze terecht
gekomen?

Tamirat is met een lening van de overheid zijn eigen ICT-trainingscentrum
begonnen, in zijn woonplaats Wondo Genet. Hij timmert als kersverse
ondernemer goed aan de weg, ook letterlijk. Zo heeft hij aan de hoofdweg
een groot reclamebord opgehangen met daarop alle trainingen die hij
aanbied met zijn bedrijf. De eerste cursisten worden inmiddels getraind.

Wubeshet is in
het uiterste
oosten van

Ethiopië begonnen als laborant in een groot
ziekenhuis, in Jijiga (Somali region). [foto]
Hij heeft vanaf zijn 10e jaar tot en met de
middelbare school in één van onze huizen
gewoond; hij gaat nu definitief zijn eigen
weg.
Zijn broer Tesfane was gelijk met hem in
ons opvanghuis gekomen. Hij heeft zijn
technische studie in Gondar gevolgd en
gaat nu op het nieuwe bedrijfsterrein van
Hawassa aan de slag als ingenieur. Tesfaneh, Abay, Wubeshet en Tamirat.

De andere drie afgestudeerden zijn nog op zoek naar een baan; ze kunnen een beroep doen op onze
stichting als ze ver moeten reizen om ergens te solliciteren. We verwachten dat ze ons in de komende
maanden ook kunnen laten weten waar ze zijn gaan werken.
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Nieuwe website: www.chale.nl
Door een bevriende websitebouwer is een compleet nieuwe website gemaakt voor onze stichting.
Deze website geeft bezoekers o.a. de gelegenheid een eigen sponsorkind te kiezen. Ook kunnen
bezoekers van de site nu online een gift overmaken via iDEAL: http://www.chale.nl/ideal/.
De website geeft bezoekers verder de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het per mail
ontvangen van nieuwsitems. Als u uw mailadres achter laat, krijgt u nieuwe berichten op onze site
direct in uw mailbox.
Op de website vind u ook de meest actuele jaarrekening, onder het tabblad ‘Over ons’
(www.chale.nl/anbi). Online publicatie van onze in- en uitgaven is vooral bedoeld voor onze
donateurs, maar is ook een voorwaarde van de Belastingdienst om goede doelen te kunnen erkennen
als ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi).
Laat uw mening over ons werk of onze nieuwe site achter op: http://www.chale.nl/laat-een-bericht-
achter/.

Beach Each sponsort stichting Chale
Maika van Kesteren en Mirren van Blanken zijn twee jonge ondernemers, die bij de start van hun
webwinkel in 2016 het mooie besluit genomen hebben om 4% van hun omzet aan stichting Chale te
schenken. Standaard, zonder kleine lettertjes!
Hun webwinkel in sieraden en accessoires (beach-each.com) is een groot succes. Steeds meer
mensen weten de site te vinden en plaatsen een bestelling. Maika van Kesteren: "We zagen de omzet
al snel na de start van ons bedrijf steeds verder toenemen. We kozen er toen voor om een kindje van
stichting Chale te gaan sponsoren We
hebben zelf in Ethiopië kunnen zien dat
meisjes met de hulp van stichting Chale
hun school kunnen afmaken en ook echt
een baan op niveau vinden. Ook als ze
het talent hebben om naar de universiteit
te gaan, steunt stichting Chale ze. Na
overleg met stichting Chale kozen we
voor een wat ouder meisje: Ruhama
Zewede van 12 jaar. Zo'n meisje kunnen
we dan  niet alleen een zorgeloze
schooltijd bieden, maar ook af en toe iets
leuks uit onze webshop opsturen."
Inmiddels gaat het zo goed met de
verkoop van sieraden dat beach-each
nog een 6-jarig meisje is gaan
sponsoren: Meheret Delga.
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Sponsorouders gezocht – geef het door!
Voor de meeste kinderen is er een sponsor, maar voor een groot aantal kinderen zoeken we nog
sponsorouders. Weet u iemand die daar open voor staat? Wilt u ze dan wijzen op onze website, daar
staan een aantal kinderen die nog een sponsor zoeken!
http://www.chale.nl/sponsorkinderen/

Nuhamin Muse                     Samuel Teshome        Nebiyu Ayele

Cadeautje of brief voor uw sponsorkind?
In februari willen we weer een bezoek brengen aan ons project; als u een envelop of een klein
geschenkje wilt meegeven voor uw sponsorkind dan moet u dat uiterlijk eind januari opsturen naar ons
kantooradres (Arnhemseweg 71 – 7331 BC  Apeldoorn).

Namens het bestuur en het team in Hawassa wensen wij u een heel goed 2018 toe!

Bestuur Stichting Chale

Stichting Chale – info@chale.nl – IBAN: NL12RABO0150823878
www.chale.nl – www.facebook.com/StichtingChale  - Arnhemseweg 71, 7331 BC APELDOORN


