Chale nieuws - december 2018
Delen uit overvloed
Als iemand uit Nederland
ons project bezoekt in
Hawassa, vragen we om
nuttige spullen mee te
nemen voor de vele
kinderen die we helpen.
Een groot deel van de
kinderen die we helpen
groeien jaarlijks uit hun
kleren en kunnen
eigenlijk elk jaar wel
nieuwe schoenen en
Juni 2018: Vier tieners uit ons project met hun ‘nieuwe’ schoenen (en kleding).
kleren gebruiken. De
ouders/verzorgers van de kinderen hebben daar vaak maar heel beperkt of gewoon geen
geld voor.
Het is altijd feest als we weer mogen uitdelen vanuit wat mensen mee kunnen nemen vanuit
Nederland.
Afgestudeerden aan het werk
Verschillende afgestudeerden van afgelopen zomer
hebben inmiddels een baan gevonden en zijn in hun
sector en/of op hun niveau aan de slag in de
Ethiopische samenleving. Afgelopen schooljaar zijn er 3
universiteitsstudenten geslaagd.
Gefeliciteerd Alamaya Petros, Asrat Amanuel en
Wendimagen Balcha!
Eén van de afgestudeerden uit ons onderwijsprogramma: Alamaye
Petros

Impact van gezinsbezoeken
Kinderen die het echt (even) moeilijk hebben – bijvoorbeeld door een sterfgeval of ziekte –
kunnen rekenen op bijstand van onze social worker, Tinsae. Zo bezochten we afgelopen
zomer samen met Tinsae een puberjongen die met school gestopt was. In het bijzijn van zijn
oma hebben we hem kunnen motiveren weer naar school te gaan en verder te bouwen aan
zijn toekomst. Zeker omdat hij al een heel eind met de middelbare school doorlopen heeft,
zou het en enorme gemiste kans zijn als hij blijvend af zou haken.
Het gesprek met Tinsae heeft goed uitgepakt: Barnabas gaat inmiddels weer naar school.
Wat extra bijzonder is, is dat hij ook een oude schoolvriend van hem - die op straat beland
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was - heeft over
kunnen halen mee
de schoolbanken in
te gaan! Twee
jongeren uit ons
project zijn weer op
het goede spoor
gezet.

Barnabas (2018)

Samenwerking met Kaliwot school versterkt
Niettemin zijn er nog steeds veel gezinnen die om verschillende redenen niet kunnen
profiteren van de groeiende economie en niet op eigen kracht uit hun situatie van diepe
armoede kunnen komen. Vaak gaat het dan om weeskinderen en eenoudergezinnen.
In het deel van de stad waar stichting Chale vooral actief is, werken we o.a. samen met de
christelijke Kaliwot school
om kinderen uit deze
kwetsbare gezinnen goed
onderwijs te geven.
Samen met een andere
hulporganisatie proberen
we de school te helpen de
bovenbouw sterker te
maken, zodat kinderen uit
de buurt langer in eigen
omgeving goed onderwijs
kunnen krijgen.
‘Graduation’ (diploma-uitreiking op onze partner-school ‘Kaliwot’) – juli 2018

Nieuw fenomeen: bijbaantjes naast je studie
Dat afgestudeerden uit ons onderwijsprogramma relatief gemakkelijk werk vinden komt niet
alleen door het goede onderwijs dat ze hebben kunnen volgen met hulp van stichting Chale.
Ook de al jaren flink groeiende economie in Ethiopië is een belangrijke verklaring. Dat de
economie goed draait merken we ook aan de groei in het aantal bijbaantjes dat jongeren uit
ons project hebben. Een studente Engels kon in de zomervakantie aan de slag als tolk bij
een internationaal bedrijf, dat zich op het gloednieuwe bedrijventerrein in Hawassa had
gevestigd. Een ‘college’-student werd recent door een vriendin/klasgenootje van haar
gevraagd om bij een ander bedrijf op dat zelfde bedrijventerrein in de ochtenduren te komen
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helpen op
kantoor. Zo
zien we
gebeuren
wat je op
straat ook
voelt in
Hawassa:
de lokale
economie
groeit sterk.

Mulugeta Kassa met zijn gehuurde ezelkar (‘gari’), waar hij ladingen op afroep mee vervoert binnen Hawassa,

Sponsors nodig; kent u iemand?
Kent u iemand die ook graag op een hele directe, effectieve manier bijdraagt aan de
toekomst van een kind in Ethiopië? We hebben voor verschillende kinderen en jongeren uit
ons programma nog een sponsor nodig, die wil meebetalen aan de schoolkosten. De
maandelijkse kosten variëren van € 15 tot € 40, afhankelijk van de persoonlijke situatie van
het kind/de jongere.

Kidus Alemu (net 1 jaar)
Kidus is het derde kindje van ons verzorgersechtpaar in de wijk
‘Filadelfia’ (huis 02).
Ze zijn erg blij met hun kindje en zouden dolgraag zien dat hij net als
hun oudere dochter Yemiserach en ‘grote broer’ Mamush ook naar
een goede school mag gaan als hij groter is. Nu is het een blij
jongetje die vooral goed moet eten. De maandelijkse kosten van de
kleine Kidus bedragen € 25,-. Dat is inclusief huisvesting. Wanneer
hij naar school gat, zullen de kosten 40 euro per maand bedragen.

Abebe (6 jaar) en Adunya (3 jaar) Argo
Beide broertjes wonen in de wijk Dato, één van de nieuwere wijken
van de stad Hawassa, waar veel tijdelijke en ook illegale woninkjes
zijn neergezet. Veelal bewoond door boerengezinnen uit de wijde
omgeving, die hun geluk in de stad willen beproeven. Zo ook de
ouders van de beide jongetjes: Sinqe en Argo. De ouders zijn
ongeschoold en weten zich alleen staande te houden met wat
daglonerswerk, dat mensen uit hun omgeving hen af en toe
gunnen, mits er werk te verdelen valt. De kinderen eten af en toe
met hun moeder mee in één van ons. Wilt u de ouders helpen hun
kinderen een betere toekomst te geven door hun schoolgeld te
betalen? De kosten zijn € 15,- per maand per kind.
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Almaz Alemu (meisje, ongeveer 11 jaar)
Het meisje Almaz helpen we sinds dit schooljaar. Ze woont met haar
ouders en broertjes en zusjes in het buitengebied van het bergstadje
Leku, Sidama region. Haar ouders proberen het gezin te
onderhouden met het maken van koffiepotten van de lokaal
aanwezige kleigrond. Schoolgeld en geld voor een schooluniform
e.d. is er niet; daarvoor is het gezin afhankelijk van stichting Chale.
Almaz gaat naar grade 1. Ze heeft geluk dat ze naar school mag; de
meeste van haar vriendinnen en buurmeisjes mogen niet naar school
en worden vaak op tienerleeftijd al moeder (in of buiten een
huwelijk). Helpt u Almaz om haar schoolcarriére af te ronden?

Naast deze kinderen zijn er nog meer die nog geen eigen sponsor hebben. Verschillende
andere kinderen en jongeren in Hawassa e.o. zouden dolgraag naar school willen gaan of
blijven gaan, maar missen daar het geld voor… Helpt u (één van) hen? Een mailtje of
telefoontje naar ons is voldoende om meer info te krijgen.
Jaarrekening
Wilt u zien hoe wij omgaan met toevertrouwde giften? Onze jaarrekeningen zijn door een
accountant opgesteld en te vinden op onze website: www.chale.nl.
Namens het bestuur en het team in Hawassa wensen wij u een heel goed 2019 toe!

Bestuur Stichting Chale

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