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Overstromingen in het zuiden

Velen van u zullen zich nog wel het jubileumproject herinneren
dat wij mochten uitvoeren bij het 30-jarig bestaan van onze stichting: WATER VOOR KORBETTI.
Vijftien kilometer waterleiding werd aangelegd en een waterreservoir voor
100.000 liter water. Tappunten voor mens en dier. Een groot feest werd georganiseerd bij de opening van de tappunten.
Water dicht bij huis en niet meer twintig kilometer moeten lopen om bij
water te komen.
Na enkele jaren van droogte kreeg de omgeving van Korbetti plotseling te
maken met hevige regenval. Een niet te stuiten stroom water richtte grote
ravage aan. Een groot deel van de waterleiding werd vernield en meegesleurd in een grote modderstroom.
KORBETTI TERUG BIJ AF?
De commissie Landbouw en Techniek zal ter plekke een inventarisatie
maken van de schade. We houden u op de hoogte. Onze gedachten zijn bij
de bevolking die nu zonder water zit...

Lees meer op pagina 2.

Korbetti update
In mei was in Korbetti de lange droogte voorbij.
Door de droogte was de grond keihard geworden.
Toen de regens kwamen kon het water niet in de
grond wegzakken, met als gevolg grote overstromingen en veel schade. Momenteel is de overheid
bezig de schade, met haar beperkte middelen, te
herstellen.
Ook de waterleiding van Korbetti, door ISEE in 2003
aangelegd, raakte beschadigd. De beheerder van
de waterleiding heeft momenteel geen reserves om
alle schade direct te herstellen, met als gevolg dat
de bevolking van Korbetti weer op de ouderwetse
manier water moet halen. Wij willen de bevolking
van Korbetti niet in de steek laten en hebben de
schade aan de waterleiding geïnventariseerd. Over
een lengte van 900 meter is de waterleiding vernield. Her en der liggen wel buizen die nog bruikbaar zijn, 300 meter buis is onbeschadigd in veiligheid gebracht. Het waterreservoir is ook beschadigd.
Dit alles kan hersteld worden door de fundering
van het waterreservoir te herstellen, een waterkering ervoor en 1.000 meter waterleiding over een
nieuw tracé.
Dit alles kost 25.000 euro. Afgesproken is dat ISEE
75 procent bijdraagt en de beheerder 25 procent.
Inmiddels is het aandeel van ISEE overgemaakt en
de werkzaamheden moeten, naar verwachting, op 8
juli zijn afgerond.

Zuster Senkenesh bezoekt Urk

Ik heb drie moeders
Het is 1987 aan de rand van Addis Abeba staat een onderzoekcentrum. Daar wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en de gevolgen
van lepra. In dit centrum werkt zuster Senkenesh als maatschappelijk werkster. Vanuit Urk wordt dit centrum ondersteund door het
sturen van onder andere gebreide zwachtels en machines voor het
maken van aangepast schoeisel.
Het hebben van lepra heeft niet alleen
lichamelijk maar ook geestelijk heftige gevolgen. Denk het je maar eens in
om verstoten te worden, nergens meer
welkom te zijn. Je bent het uitschot
van de samenleving. Je hebt lepra: hierdoor heb je geen werk, kun je niet naar
school en heb je geen vrienden.
Maar… er is HOOP
Zuster Senkenesh trok zich het lot van
deze mensen aan en wanneer zij de

kans krijgt om een verwaarloost stuk
grond in de nabijheid van het onderzoekcentrum te kopen, dan begint het
wonder.
Er staat een oude vervallen school op
dit stuk grond en met de hulp van een
Nederlands echtpaar dat in het onderzoekcentrum werkt (Lien Herderschee
en haar man), Anneke de Jonge en ISEE
(Marij Oost) wordt deze school opgeknapt en ingericht.
Er was grondwater bij de school, dus
werd er een put gegraven. Urk zorgde
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voor de pomp (deze werkt nog steeds)
De kinderen van de leprozen konden
nu dus naar school gaan.
Vanuit Urk werden er containers met
schoolmeubilair en kleding verzonden. Van de containers werd een maatschappelijk centrum gebouwd.
Er werd een naaiatelier gerealiseerd.
Er kwam een microkrediet-programma.
Een huisrenovatie programma werd
gestart.
En ondertussen wordt er ook aan kinderen met een geestelijke handicap les
gegeven. Een droom wordt overtroffen.
Taboes worden doorbroken.
Wat in 1987 begon met een verwaarloost stuk land en een vervallen
school, is anno 2016 uitgegroeid tot
een dorp waar faciliteiten zijn op het

gebied van: onderwijs, gezondheidszorg en sociale zorg. Alle drie zaken die
een voorbeeld zijn voor het hele land.
Aan de wieg hiervan stond zuster Senkenesh met, zoals zij het zelf
noemt, haar drie moeders. (Lien,
Anneke en Marij)
Op donderdag 23 juni jongstleden
bracht zuster Senkenesh een bezoek
aan Urk.
Het Medhen Social Centre is mede
door de trouwe hulp van de bevolking
van Urk uitgegroeid tot een centrum
van HOOP. Zuster Senkenesh voelt zich
een bevoorrecht mens en is ontzettend

dankbaar voor alles wat zij de afgelopen jaren mede dankzij de hulp vanuit
Urk heeft kunnen doen
We vroegen aan zuster Senkenesh hoe
de huidige situatie in Ethiopië is in verband met de droogte:
De toestand is zorgelijk, vooral in het
Noordoosten is de toestand rampzalig.
Echter door het gebruik van de sociale media weet iedereen binnen notime wat er aan de hand is en blijven humanitaire rampen niet langer
onbekend. Hierdoor is ook de overheid
veel alerter dan in het verleden. Het
verschil met vorige tijden van droogte
is dat er nu geen vluchtelingenstro-

◆ Op de foto v.l.n.r.: Lien, Marij, zuster
Senkenesh en Anneke.

men op gang komen op weg naar de
grote steden, maar dat de problemen
ter plekke worden aangepakt. Dat is
winst.
Ondanks haar hoge leeftijd werkt zuster Senkenesh nog volop en komt
steeds met nieuwe initiatieven die
goed werken. Haar basis is echter nog
steeds hetzelfde: Haar geloof en liefde voor de naaste. Ze woont in een
eenvoudige maar nette behuizing,
bestaande uit de verbouwde Urker kledingcontainers uit de jaren 80.

Versterking voor commissie Werkgroepen/PR
Mijn naam is Gerrit Bos. Net als mijn vader,
die tot een paar jaar geleden voorzitter was
van ISEE. Ik ben getrouwd met Alice en we
wonen op Urk, waar we allebei geboren en
getogen zijn. Voordat mijn vader voorzitter
werd van de stichting had ik er natuurlijk
wel van gehoord, maar door de betrokkenheid
van mijn ouders leerde ik steeds meer over
wat de stichting eigenlijk deed. Dat sprak me
erg aan en nog steeds ben ik van mening dat
stichtingen zoals ISEE het beste middel zijn
om onze verre naasten te helpen.
Al snel kwam ik erachter dat de website van
de stichting wel wat aandacht kon gebruiken

en aangezien ik wel met websites overweg
kan, leek me dat een mooie manier voor mij
om een steentje bij te dragen.
Inmiddels is de website alweer een paar versies verder, maar het internet is niet meer
weg te denken en daarom denk ik dat het
goed is om hier juist nu extra aandacht aan
te besteden. Ik was daarom ook blij dat ik
gevraagd werd de commissie Werkgroepen/
PR te komen versterken.
Ik ben werkzaam als programmeur bij
CameraNU.nl en wil graag de kennis die ik de
afgelopen jaren heb opgedaan gebruiken om
deze commissie te ondersteunen.
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Nog even en het is
oktober en staat de
jaarlijkse Werkgroependag weer op het
programma.
Een bezoek aan
deze dag geeft een
beeld van de ontwikkelingen in het
afgelopen jaar, waar
het de projecten
betreft. Maar het
is ook een dag om
iedereen die bij de
stichting betrokken
is te ontmoeten.
De uitnodigingen
zijn de deur al uit.

Zaterdag 1 oktober 2016

Programma Contactdag
08.30 – 09.00 uur

Opbouwen van de stands

09.00 – 10.00 uur

Ontvangst koffie / thee

10.00 – 10.10 uur

Opening door de dagvoorzitter

10.10 – 10.30 uur

Huidige situatie in Ethiopie/Eritrea door de voorzitter

10.30 – 10.50 uur

Presentatie Huisrenovatieproject (zr.Senkenesh)

10.50 – 11.00 uur

Informatie van de commissie WG/PR

11.00 – 12.00 uur

Bezoek aan de stands onder het genot van een drankje

12.00 – 12.30 uur

Presentatie woordvoerder Buitenlandse Zaken

12.30 uur

Sluiting

Aansluitend

Lunch

Geen uitnodiging ontvangen? Bel 0527-682123
of meld u aan via de website: www.isee-urk.nl

Werkgroep Wolvega opent winkel!

De gedrevenheid van de dames van de werkgroep in
Wolvega heeft er in geresulteerd dat ze op zaterdag 6
augustus 2016 de Hawassa winkel konden openen. De
opbrengst van de winkel is voor het blindenproject in
Hawassa, waar deze werkgroep zich al jaren voor inzet.

De winkel is iedere zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
geopend. De kosten van de huur van het pand worden
gesponsord!! De winkel kun je vinden achter de ‘Blokker’,
Van Baerdstraat 1. Het geheel ziet er fantastisch uit. De
dames voelen zich er in hun element.

4

Interview met Teijo Venema

Bevlogen, gedreven
en welbespraakt
Op vrijdagmiddag 19 augustus verruilen wij, een delegatie van de
commissie werkgroepen en PR, de polder voor de Veluwe. Hier brengen wij een bezoek aan Teijo Venema en zijn vrouw Nicoline. Reden
van ons bezoek is dat wij graag een interview met Teijo willen houden voor een stukje in ons Bulletin, omdat hij al bijna 20 jaar aan
ISEE is verbonden. Wij worden hartelijk ontvangen in hun gezellige
woning in Ermelo waar we meteen van koffie met heerlijke boterkoek worden voorzien.
Om Teijo in een paar woorden te typeren: bevlogen, gepassioneerd, gedreven
en welbespraakt. Hierdoor verloopt het
gesprek als vanzelf.
Teijo, geboren en opgegroeid in
Drenthe, begon zijn loopbaan bij het
bedrijf Polynorm in BunschotenSpakenburg. Terwijl hij daar werkzaam
was volgde hij ondertussen de lerarenopleiding. Toen hij deze opleiding
had afgerond ging hij het onderwijs
in; eerst op de Nederlandse Antillen.
Terug in Nederland kwam hij terecht
bij het blindeninstituut Sonneheerdt in
Ermelo. Hier vervulde Teijo een directiefunctie met als aandachtsvelden
opleidingen en arbeidsbemiddeling.
Daar ging hij nieuwe dingen opzetten.
Zo kwamen er opleidingen voor verschillende beroepen; boekbinder, fietsenmaker en computer-programmeur.
Dit deed hij vanuit zijn wens om blinde
kinderen iets te leren waarmee ze hun
eigen geld kunnen verdienen.

onderdeel van was, uitgezonden naar
Sudan, waar hij samen met een blindenorganisatie uit Sudan een soort van
revalidatiecentrum voor blinden heeft
opgezet. Eenmaal terug in Nederland
raakte Germay werkeloos. Teijo heeft
toen gezocht naar een mogelijkheid
om hem weer aan het werk te helpen.
Hierbij heeft hij ISEE ingeschakeld voor
financiële steun, zodat Germay naar
Eritrea kon om daar een blindenorganisatie op te bouwen. ISEE stemde toe.

Maar hoe kwam Teijo bij ISEE terecht?
Er was een blinde Afrikaanse meneer,
Germay Johannes, die destijds als
vluchteling naar Nederland was gekomen. Deze meneer werd door een koepelorganisatie, waar Sonneheerdt ook
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En zo gebeurde het dat men samen
op reis ging naar Eritrea, Teijo voor
Sonneheerdt en Jaap Bakker (Jaap DA)
voor ISEE. Jaap heeft hem toen voorgesteld om bij ISEE te komen. En zo
geschiedde, Teijo nam zitting in de
commissie MSE.
Op zijn zestigste kon Teijo met pensioen. Omdat hij niet thuis achter de
geraniums wilde blijven, is hij op zoek
gegaan naar andere mensen waarmee
hij samen iets kon doen. Met Pieter
Nieland en Rob Maarseveen heeft hij
de stichting TTAF opgericht. TTAF staat
voor The Three Aid Foundation. Deze
stichting wil kansarmen in ontwikkelingslanden perspectief bieden door ze
zelfredzaam te maken. Als voorbeeld
vertelt Teijo over kinderen met polio
in Ethiopië. Deze kinderen hadden wel

hulpmiddelen om beter te kunnen
lopen, maar deze waren van dusdanig zwaar materiaal en slechte kwaliteit dat het lopen nog steeds moeilijk ging. Er werd contact gezocht met
de TU-Delft en één van de studenten
wilde hier wel een afstudeerproject van
maken. Deze student is meegereisd
naar Ethiopië en heeft ter plekke onderzocht welk materiaal, dat daar verkrijgbaar is, voor deze beugels gebruikt zou
kunnen worden. Uiteindelijk kunnen
nu vele kinderen door dit Better Brace
Project worden voorzien van lichte beugels met passende schoenen en loopkrukken. De poliopatiëntjes worden letterlijk weer opgericht en kunnen hierdoor naar school in plaats van dat hen
een leven als bedelaar te wachten staat.
Dit soort projecten spreekt de donoren
in Nederland erg aan omdat er duidelijk resultaat zichtbaar is.
Van TTAF komt het gesprek op de projecten van ISEE. Teijo is ervan overtuigd
dat ISEE altijd moet zorgen dat ze een
goed visserijproject in het programma

Nieuwe
projecten

hebben. Urk ís visserij, visserij zit bij de
Urkers in het bloed. Dus dat spreekt de
donoren aan. Zij zullen blijven geven
zolang er een succesvol visserijproject
is.
Omdat Teijo vele reizen naar Ethiopië
heeft gemaakt is de vraag wat hij kan
zeggen over wat er is veranderd in
Ethiopië. Wat hem het meest opvalt
is dat de infrastructuur enorm is verbeterd. Door het hele land zijn goede
wegen aangelegd. Er kan hierdoor veel
sneller hulp, in de vorm van schoon
water en voedsel, naar alle delen van
het land worden vervoerd. Addis Abeba
is van dorpsstad veranderd in een
wereldstad, met zelfs een metrolijn.
Maar de overheid komt niet toe aan de
zwaksten van de samenleving. Deze
mensen moeten wij helpen. Met kleinschalige projecten, die zelfvoorzienend
zijn en zorgen voor werkgelegenheid.
Wij als ISEE kunnen mensen leren om
dingen zelf te doen waardoor ze een
toekomst hebben.

Teijo is nu 73 jaar. Voorlopig hoopt hij,
bij leven en welzijn, nog een poosje
door te gaan met zijn werk voor ISEE.
Hij vindt het werk fijn om te doen en
het heeft zijn hart. Wel is hij gestopt bij
TTAF omdat daar goede opvolgers zijn.
In oktober dit jaar hoopt hij, samen
met zijn vrouw (zij voor de eerste keer),
met een delegatie van ISEE weer af te
reizen naar Ethiopië. Want ondanks
alle ellende geeft Ethiopië hem ook
veel mooie dingen; prachtige natuur,
mooie mensen en warme contacten.
Contacten tussen mensen die “elkaar
verstaan”, het is zo mooi als je elkaar
ook op geloofsniveau kan bereiken!
Momenteel zijn TTAF en ISEE bezig om
te onderzoeken of men wat voor elkaar
kan betekenen en of men kan samenwerken. Zo is er al het Eye Medication
project, waarbij ernstige blinden en
slechtzienden oogheelkundige zorg
krijgen. Tijdens de reis naar Ethiopië dit
najaar zal dit gezamenlijke project van
TTAF en ISEE bezocht worden.

Bijna iedere maand komen er bij ISEE aanvragen binnen voor nieuwe projecten.
Dit kunnen langlopende, maar ook hele kleine projecten zijn. Om een idee te geven wat er de laatste tijd aan projecten aangenomen is, onderstaand een selectie.

Het algemene werk
onder ex-lepra-patiënten
Datum: 19 januari 2016
Organisatie: Medhen Social Center
Plaats: Addis Abeba - Ethiopië
Projectduur: 2 jaar, 2015 en 2016
Kosten: € 20.000 per jaar
Omschrijving: Medhen Social Center helpt
ex-lepra-patiënten een beter plek in de
maatschappij te krijgen. Met onze bijdrage
worden krotten opgeknapt, wat de mensen
stimuleert hun omgeving beter te verzorgen. De hele wijk knapt zo op, de mensen
worden veel zelfbewuster en dat resulteert
in betere verdiensten.

Re-integratie van
uitgestoten vrouwen
Datum: 15 maart 2016
Organisatie: Woman and Health
Alliance International
Plaats: Jimma/Asela - Ethiopië
Projectduur: 2016
Kosten: € 4.000
Omschrijving: Vrouwen die geöpereerd
zijn aan een fistel worden geholpen om
thuis weer een bestaan op te bouwen.

Noodhulp voor boeren,
getroffen door droogte
Datum: 15 maart 2016
Organisatie: JeCCDO
Plaats: rond Dire Dawa - Ethiopië

Projectduur: eenmalig, 2016
Kosten: € 25.000
Omschrijving: Door de droogte raken de
boeren al hun vee kwijt. Als de droogte
voorbij is hebben ze niets om weer overnieuw te beginnen, ze dreigen er nooit meer
bovenop te komen. Dit project helpt de boeren hun vee in leven te houden, opdat ze
hun boerenbedrijf na afloop weer op kunnen bouwen.

Noodhulp voor boeren,
getroffen door droogte
Datum: 15 maart 2016
Organisatie: CDI
Plaats: rond Shashamane - Ethiopië
Projectduur: eenmalig, 2016
Kosten: € 25.000
Omschrijving: Door de droogte worden
de boeren hun zaaigoed op te eten. Als de
droogte voorbij is hebben ze niets om hun
land weer in te zaaien, ze dreigen er nooit
meer bovenop te komen. Dit project helpt
de boeren aan nieuw zaaigoed, opdat ze
hun boerenbedrijf na afloop weer op kunnen bouwen.

Sewing and Knitting
Datum: 26 april 2016
Organisatie: SCPDA
Plaats: Bishoftu - Ethiopië
Projectduur: 2016
Kosten: € 4.000

Omschrijving: Tien vrouwen met een handicap leren breien en naaien. Een eigen
coöperatie zorgt voor de verkoop van hun
producten.

Introductie van
duurzame landbouw
Datum: 4 april 2016
Organisatie: SEDA
Plaats: bij Lake Ziway - Ethiopië
Projectduur: 3 jaar, april 2016 tot april
2019
Kosten: € 70.820
Omschrijving: Boerenbedrijven hebben
last van de klimaatverandering, ze moeten
hun werkwijze duurzaam veranderen. Dit
project wil een aantal bedrijfjes en huishoudens een impuls geven om een situatie
duurzaam aan te passen

Reparatie Waterleiding
Korbetti
Datum: 21 juni 2016
Organisatie: CDI
Plaats: Addis Abeba - Ethiopië
Projectduur: juni/juli 2016
Kosten: € 19.000
Omschrijving: De waterleiding van
Korbetti is door overstromingen beschadigd. 15.000 mensen zijn ervan afhankelijk. De reparatie zorgt ook voor het overstrominsbestendig maken van een grote
watertank.

