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Begin dit jaar werden we op kantoor 
gebeld door één van onze donateurs die 
radioregisseur is bij EO-Metterdaad. Ze vroeg 
of we als Stichting mee wilden werken aan 
een interview op radio 5.

Dat doen we natuurlijk graag en op zaterdagavond 9 
februari togen Willem Jan Wakker en Marja Visscher 

(voorzitter en secretaris) met wat gezonde spanning 
naar Hilversum. Willem Jan had ook zijn vrouw 
Henny meegenomen.

In een fraai gebouw van KRO-NCRV werden wij 
verwelkomd door een gastvrouw van de EO die ons 
begeleidde naar de studio. We waren ruim op tijd en 
konden zo meekijken naar de radiomakers en hun 
gasten. Vóór ons was een kerkband te gast en die 
speelde live in de studio. 

Het interview duurde 15 minuten en het werd een 
leuk gesprek waarbij Willem Jan goed de gelegenheid 
kreeg om het mooie werk van onze Stichting onder 
de aandacht te brengen van luisteraars in het hele 
land.
En nu maar hopen op een vervolg!

Het gesprek is nog te beluisteren op https://www.
nporadio5.nl/eolive/gemist/audio/343281/urk-luidt-
de-klok-voor-ethiopie

Kerstcollecte
Op dinsdag 25 december 2018, Eerste Kerstdag, 
werd op Urk de jaarlijkse kerstcollecte gehouden.
Op dertien plaatsen op Urk en een in Tollebeek 
stonden grote collectebussen waar iedereen zijn
of haar gave in kon doen. De kerkklokken luidden 
om de mensen eraan te herinneren de collecte 
vooral niet te vergeten. De bussen stonden van 
twaalf tot één uur ’s middags. Na afloop, na het 
tellen van de collecte, bleek de opbrengst e 103.509 
te zijn. Alle gevers hartelijk dank.

Interview bij EO-Metterdaad
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Op vrijdagmiddag 25 januari is het 
druk op kantoor. Als eerste komen 
om 15.00 uur de deelnemers aan de 
a.s. voorjaarsreis bij elkaar om een 
reisschema te maken. Daarna is het 
de beurt aan de projectencommissie 
om te vergaderen. Ondertussen 
worden de voorbereidingen getroffen 
voor de commissiedag welke om 17.00 
uur begint. 

Onze voorzitter Willem Jan opent 
de commissiedag en vertelt wat de 
bedoeling is, nl. met elkaar in gesprek 
gaan om te evalueren hoe het gaat en 
of we als Stichting nog de juiste koers 
volgen. We hebben een kleine agenda 
van vijf punten.
Allereerst bespreken we ons 
jubileumproject. Het bouwen van 
een school in Wariho. Er is nog geen 
aanvang gemaakt met de bouw omdat 
we nog wachten op de bijdrage van 
de lokale bevolking (40% van het 
totaalbedrag). Hoe lang gaan we nog 
wachten? Kunnen we ondertussen 
alvast beginnen met de bouw? 
Zouden we een bijdrage van 20% ook 
accepteren? Tijdens onze komende 
reis hopen we meer duidelijkheid 
te krijgen. We spreken nu in ieder 
geval af dat we zeker doorgaan met 
dit project. Maar we gaan wel een 
deadline stellen.

De komende reis komt aan de 
orde. In maart hopen Elske, Willem, 
Willem Jan en Marja naar Ethiopië 
te gaan. Tijdens deze reis wordt 
ook de tweejaarlijkse workshop 
georganiseerd, deze zal worden 
gehouden in Addis Abeba. Thema van 
deze workshop zal zijn “Community 
Based Organisation. Oftewel hoe 
krijgen we de lokale gemeenschap 
zover dat ze meebetaalt aan projecten. 
En hoe betrekken de NGO’s derden, 
zoals de universiteit, erbij. 
Vervolgens kijken we naar de 
werkwijze van de commissies. 
Bevalt de nieuwe werkwijze ons? 
(kleinere commissies, samenvoeging 
in 1 projectencommissie). Er worden 
voor- en nadelen genoemd. Zo 
missen sommigen iemand om mee 
te kunnen overleggen. Er moet meer 
werk worden gedaan door minder 
mensen. Maar tijdens de reizen 
is het effectiever omdat iedereen 
nu van de verschillende projecten 
afweet. Afgesproken wordt om 
actief op zoek te gaan naar een 
nieuw commissielid voor commissie 
MSE. Ook wordt afgesproken om 
naast de vergaderingen van de 
projectencommissie nog regelmatig 
met de eigen commissie te 
vergaderen.
Het laatste punt dat aan de orde 

komt is het plan om het kantoor 
te verbouwen zodat onze winkel 
in 2e hands kleding een plek krijgt 
binnen ons kantoorpand, waardoor 
we het pand waarin nu de winkel 
zit kunnen verkopen. Redenen 
hiervoor zijn kostenbesparing (we 
hebben nu dubbele vaste lasten). 
Ook willen we het kantoorpand 
efficiënter gaan gebruiken, waardoor 
het meer gaat leven op deze plek. 
Er is een mooie bouwtekening 
gemaakt door een architect en 
een overzicht door zijn vrouw die 
interieurstylist is en momenteel 
wordt er door een calculator een 
beraming gemaakt van de kosten. 
Zodra deze kostenberekening klaar is 
zal het bestuur hierover een beslissing 
nemen. Uiteraard gaan we een mooie 
bestemming in Ethiopië zoeken voor 
het geld wat de verkoop van het 
winkelpand op gaat leveren. U gaat 
hier zeker meer over horen. 
Een commissievergadering is 
naast een vergadering bovenal een 
ontmoeting van alle commissieleden 
met elkaar. Het praat makkelijker als 
er ook samen wordt gegeten en dat 
doen we dan ook. Sommigen van ons 
hebben samen een heerlijke winterse 
maaltijd verzorgd. Een gezellige 
en smakelijke afsluiting van een 
productieve middag.

In december heeft de Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië/Eritrea haar website vernieuwd.
De oude website was alweer enige jaren oud en 
zoals met alles: Wat op het ene moment er nog 
gelikt uitziet, is even later alweer verouderd.
Bestuurslid Gerrit Bos heeft zich ingespannen 
om de website te laten voldoen aan de huidige 
normen.

Een website is nooit af en de nieuwe biedt meer 
mogelijkheden om toekomstige ontwikkelingen, 
hier en in Ethiopië, gemakkelijker in de website 
op te nemen en terug te vinden.
De website is te vinden onder: www.isee-urk.nl.
Je kunt natuurlijk ook gewoon googlen op ‘Urk 
Ethiopie’.

Verslag commissiedag 2019

Nieuwe website
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Tijdens onze laatst gehouden contactdag gaf Alie Wijnen, van de 
werkgroep Ede, aan dat dit de laatste keer zou zijn dat ze een stand 
bemande. Omstandigheden hadden haar tot dit besluit gebracht en 
met pijn in het hart deelde ze dit mee. Reden voor ons om haar en 
haar echtgenoot Gijs te bezoeken en samen terug te blikken op een 
lange periode waarin ze zich volop heeft ingezet voor onze Stichting. 

Al in 1984 is de handwerkgroep 
Ede ontstaan, ten behoeve van 
een handwerkkraam, waarvan de 
opbrengst voor een kindertehuis 
in Ethiopië was en in 1986 is 
besloten om zich aan te sluiten bij 
onze Stichting. Wat een werk is er 
sindsdien verzet. Iedere week kwam 
de handwerkgroep bij elkaar en de 
gemaakte spullen werden verkocht 
op markten en braderieën. Ook 
bazars en rommelmarkten werden 
georganiseerd. 

Alie blikt terug op de eerste 
rommelmarkt die ze organiseerden. 
De gemeente had hen geadviseerd om 
dranghekken te plaatsen wat Alie in 
eerste instantie lachend wegwuifde. 

Maar gelukkig hadden ze het wel 
gedaan, want wat was er een grote 
opkomst. 

Ook een mooi verhaal is de keer dat er 
een braderie op de Ginkelse hei was. 
Alie zelf stond niet achter de kraam 
maar ze zou samen met haar man 
Gijs na de tijd de spullen ophalen. 
Toen ze daar kwamen brak er net 
noodweer los en alles werd nat. Deze 
natte spullen moesten in de auto weer 
mee terug. Ze hebben een week lang 
in een natte auto gereden en overal in 
huis hingen spullen te drogen.

Het is wel duidelijk dat Alie al dit 
werk niet had kunnen doen zonder 
haar echtgenoot Gijs, hij heeft achter 

de schermen ook heel wat werk 
verricht. En dat niet alleen voor onze 
Stichting, als andere goede doelen een 
beroep op hen deden stonden ze ook 
klaar, zoals Oost Polen. 

En nu heeft Alie dus besloten om 
te stoppen met de kramen. Als 
bestuur van Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië Eritrea hebben we als dank 
voor haar inzet een echt origineel 
Ethiopisch kruis voor haar. Dit kruis 
is bevestigd op een stuk hout zodat 
het als decoratie opgehangen kan 
worden, natuurlijk samen met een 
bos bloemen. 

De handwerkgroep komt nog steeds 
regelmatig bij elkaar. Maar er is geen 
druk meer om te moeten presteren 
voor de verkoop, het is nu vooral een 
sociaal gebeuren. 
Langs deze weg willen we de dames 
allemaal hartelijk danken voor hun 
inzet en we wensen hen Gods zegen 
voor de toekomst.

Afscheid van Alie Wijnen
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Nieuwe 
projecten

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.

Eén jaar braille-onderwijs
Datum: 17-9-2018

Organisatie: Salu Self Help

Plaats: Hawassa

Projectduur: schooljaar 2018/2019

Kosten: e 8000 voor het eerste halfjaar

Omschrijving: Blinde kinderen in Hawassa krijgen 

twee jaar braille-onderwijs, waarna ze op een ‘gewone’ 

school verder kunnen leren. In deze periode moet een 

voorstel worden ingediend voor de komende drie jaar.

Eye Medication op Zeghie peninsula
Datum: 17-9-2018

Organisatie: Fam. Heijboer samen met JeCCDO

Plaats: Zeghie peninsula

Projectduur: januari/maart 2019

Kosten: e 10.800 in totaal

Omschrijving: Schiereiland Zeghie is een 

achtergebleven gebied, waar veel mensen door 

gebrekkige hygiëne problemen met hun ogen hebben. In 

het eerste kwartaal van 2019 worden enkele honderden 

blinden en slechtzienden gescreend. De verwachting is 

dat de meesten eenvoudig ter plekke geholpen kunnen 

worden, ongeveer een derde moet enkele dagen naar 

Bahir Dar voor een operatie.

Opstarten van aangepast onderwijs
Datum: 18-12-2018

Organisatie: FGCF

Plaats: Finote Selam

Projectduur: Dit loopt in 2019.

Kosten: e 15.370 eenmalig

Omschrijving: Momenteel wordt een nieuwe school 

gebouwd in Finote Selam. Op deze school wordt tot nu 

toe alleen les gegeven aan ‘gewone’ kinderen. Er is geen 

ruimte voor kinderen die aangepast onderwijs nodig 

hebben, zoals blinde of anders gehandicapte kinderen. 

Nu  is de gelegenheid om ook deze kinderen te kunnen 

bedienen.

Twintig fisteloperaties
Datum: 18-12-2018

Organisatie: Mulu Muleta

Plaats: Jimma

Projectduur: Dit loopt in 2019.

Kosten: e 12.351 eenmalig

Omschrijving: In het universiteitsziekenhuis van 

Jimma worden dokteren opgeleid in het opereren van 

fistels. Het ziekenhuis stelt zich garant dat zij, nadat de 

trainingen zijn afgerond, minimaal 20 arme vrouwen 

gratis opereert. De stichting stelt zich garant voor een 

tweede twintigtal.

Bouw van een nieuwe school
Datum: 15-1-2019

Organisatie: FGCF

Plaats: Bezawit

Projectduur: Dit loopt drie jaar, van 2019 t/m 2021.

Kosten: De hele school kost e 151.000. De stichting 

draagt maximaal e 30.000 bij. Dit is afhankelijk 

van de fondsen die een Spaanse organisatie voor 

deze school inzamelt.

Omschrijving: Bezawit is een boerengemeenschap, 

op de grens van de gemeente Bahir Dar. Dit is een 

bestaande school gebouwd uit lokaal materiaal. Het 

aantal boerenbedrijfjes kan in deze omgeving niet verder 

groeien en de meeste kinderen zullen elders werk moeten 

vinden, in de stad is vooral behoefte aan geschoolde 

werknemers. Daarom is er dringend behoefte aan een 

betere school.

Bovenstaande omschrijving van de projecten 

is natuurlijk veel te kort om een goed beeld te 

krijgen. Het kantoor van de Stichting beschikt over 

uitgebreide informatie.


