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Het nieuwe studiejaar is al weer een paar maanden geleden begonnen in Ethiopië. De 
meeste kinderen zijn weer een klas verder, een enkeling mag nog een jaartje overdoen en 
sommigen mogen naar de universiteit! 
Vijf kinderen van Sela Inat school moesten overstappen naar een andere basisschool (UBS) 
omdat ze Sela Inat ‘ontgroeit’ waren. Sela Inat gaat ‘maar’ tot en met grade 4 namelijk. Toch 
wel een grote overgang, omdat ze een vrij beschermende leeromgeving ‘verlaten’ en nu ook 
de middagmaaltijd op hun school moeten missen. Ook moeten ze iets verder lopen naar 
school. 
Elke sponsor krijgt een persoonlijk bericht over de voortgang van zijn/haar sponsorkind(je). 
 

Renovatie opvanghuis in wijk 01 
Dankzij donaties van enkele kerken en fondsen in Nederland kon het bestuur van stichting 

Chale een al lang geplande verbetering van 
de woonsituatie van ons eerste opvanghuis 
oppakken. In totaal worden vier van de 
slechtste slaapvertrekken afgebroken en daar 
voor in de plaats zijn vijf nieuwe kamers 
gebouwd. 
De oude slaapkamers waren bij aanschaf van 
het pand in 2003 al gebrekkig en zijn 
sindsdien een paar keer verbeterd door 
pleisterwerk te herstellen, maar de onderlaag 
(leem op stokken) is te zeer verweerd om er 
nog iets goeds van te maken. Het hout is 
namelijk deels aangetast door termieten en 
de vloeren hebben slechts een heel dun 
laagje cement; zijn eigenlijk niet meer 
hygiënisch schoon te houden. 
De wanden van de nieuwe slaapkamers zijn 
in cementblokken gebouwd en hebben allen 
een met tegels afgewerkte vloer. De ramen 
en deuren zijn van metaal en daarmee veel 
inbraakbestendiger dan de huidige houten 
luiken en deuren. 

 
Plek van de nieuwbouw: in april nog een grasveld; inmiddels compleet bebouwd. Rechts de oude kamers, die afgebroken 

gaan worden. 

Interieurfoto’s oude slaapvertrekken en keuken. 
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Al met al zullen de ruimtes veel plezieriger zijn om in te wonen én makkelijker schoon te 
maken zijn. Alle kinderen en verzorgster Genet zien erg uit naar de verhuizing, die 
binnenkort  plaats gaat vinden. Voor Genet is het om nog een reden een mooi nieuw begin; 
ze is in augustus bevallen van haar eerste kindje, een jongetje genaamd Abel. 
Voor de bouw van de nieuwe kamers (en een kantoor- en opslagruimte) moest een 
buitenkeuken en de beerput verplaatst worden. We rekenen erop dat de kinderen uit dit 
tehuis zich snel thuis voelen in de nieuwe ruimtes. Het komt hun leerwerk vast ten goede! 

De nieuwbouw. 

 

Verdrietige berichten 
Naast de vele mooie berichten die we via onze projectleider krijgen over kinderen die 
met plezier en succes naar school gaan, krijgen we af en toe minder goed nieuws 
binnen over de kinderen die we helpen. Zo is de moeder van Kassahun aan Aids 
overleden in april en is in juni Gideon overleden. Het 11-jarige knulletje wilde met een 
draad spelen die hij op straat vond; helaas bleek het een afgeknapte stroomkabel, 
die de elektriciteitsmaatschappij niet had gerepareerd… Volgens vriendjes die erbij 
waren was Gideon onmiddellijk overleden. We hebben als stichting voor Gideon het 

graf betaald; projectleider 
Tinsae heeft morele steun 
kunnen geven aan zijn 
moeder en zusjes door op 
de dag van het ongeluk en 
op de dag van de 
begrafenis de familie 
terzijde te staan met raad 
en een luisterend oor. 
Afgelopen zomer hebben 
we ze persoonlijk kunnen 
condoleren en bemoedigen. 
De hulp aan het gezin 
zetten we door, in de vorm 
van schoolgeld e.d. voor de 
beide zussen van Gideon: 
Bethlehem en Meheret. 

Gideon met één van zijn zussen (foto mei 2013). 
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IBAN 
Vanaf 1 februari 2014 moeten alle bankbetalingen met het nieuwe IBAN-nummer plaats 
vinden. Het IBAN-nummer van stichting Chale is NL 12 RABO 0150 8238 78. 
Veel sponsors gebruiken nog ons oude bankrekeningnummer. We willen jullie vragen vanaf 
2014 andere nummers niet meer te gebruiken. Als alle betalingen via het genoemde IBAN-
nummer binnenkomen, dan kunnen we de andere rekening opheffen en weer wat kosten 
uitsparen. 
 
Nalatenschap 
Een begin 2013 overleden inwoner van Apeldoorn (86) heeft al zijn bezittingen aan stichting 
Chale nagelaten. ‘Bij leven’ heeft hij onze stichting uitgekozen om na zijn dood nog van 
betekenis te kunnen zijn voor kwetsbare kinderen in Afrika. 
Na aftrek van notariële kosten, aflossing van schulden en het uitbetalen van verplichtingen 
aan stiefkinderen blijft er waarschijnlijk nog een schenking van zo'n € 5.000 tot € 10.000,- 
over. 
Mocht je ook onze stichting in je testament willen opnemen of vragen hebben over schenken; 
bel of mail ons even. Er zijn verschillende manieren van schenken, waaronder een aantal die 
door de belastingdienst ondersteunt worden. 
 
Dank voor de betrokkenheid! 
In totaal helpt stichting Chale nu 151 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. Ook worden regelmatig nieuwe 
foto’s en informatie door onze medewerkers in Hawassa op Facebook geplaatst. 
Heeft u geen Facebook-account? Bel of mail dan even met ons, dan sturen we u graag een 
sponsoraanbod op maat toe. Stuk voor stuk zijn het prachtige kinderen; met een verleden, 
maar zeker ook met een toekomst! 
 
Van harte wensen we iedereen fijne kerstdagen en een heel goed 2014 toe. 
 
Een vriendelijke groet, mede namens ons team in Hawassa en namens de kinderen in 
Ethiopië. 
 
Anita van Blanken  
Stichting Chale 
 

Silenat 
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