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Waarom moet tegenwoordig alles anders? 
Waarschijnlijk denkt iedereen dit wel eens. Ik wel. 
Maar dan ben ik meestal niet op mijn best. Vaak 
is het een gedachte die je overvalt als je hoofd vol 
is door de drukte van de dagelijkse beslommerin-
gen en je eigenlijk even rust wilt.

En natuurlijk gaat alles steeds anders. 
Elke generatie wil het op zijn eigen wijze doen. 
En dat is gelukkig iets van alle tijden.

In Ethiopië zien we dat elke generatie op zijn 
eigen wijze werkt aan de vooruitgang van het 
land. Dat is goed. Langzaam maar zeker zien we 
dat de mensen die we helpen steeds meer zelf 
kunnen doen voor zichzelf en hun gezinnen. Deze 
verandering willen we graag, dan zien we groei.

Maar verandering dichtbij vinden we moeilijker. 
Eén van de pijlers van onze stichting zijn de ver-
scheidene werkgroepen die met het breien en 
haken van kleding en het organiseren van bazaars  
etc. ons werk in Ethiopië en Eritrea mogelijk 
maken. Maar de dames, en heren die met de ver-
koop helpen, worden ouder en de jongere gene-
raties staan niet te dringen om hun plek in te 
nemen. En om dan de koers te verleggen en meer 
eigentijds bezig te gaan, dat valt niet mee. Dan 
komt de verandering te dichtbij.

Gelukkig zijn er dan oud-bestuurders en mensen 
met een lange staat van dienst bij de stichting die 
hun levenservaring met ons delen. Wil je jongeren 
meer bij de stichting betrekken, dan zul je hun 
taal moeten spreken. Om onze verhalen over de 
mooie projecten die we in Ethiopië uitvoeren ook 
aan hen te kunnen vertellen moet het anders: 
social media is dan geen keus meer maar een 
voorwaarde.

Als je die wijze woorden je eigen maakt geeft 
dat veel energie om aan de slag te gaan. Zo gaan 
we de verhalen uit Ethiopië met u delen via de 
website en via social media. Daar blijft het niet 
bij. Om het werk van de stichting in ons gebouw 
beter voor het voetlicht te brengen gaan we de 
activiteiten bundelen. Kantoor, expositie en win-
kel onder één dak. Dat bespaart kosten en brengt 
effectieve inzet van de financiële middelen voor 
de organisatie. 

Maar niet alles hoeft anders. Uw betrokkenheid 
bij de mensen van Ethiopië en Eritrea is elk jaar 
weer een grote constante. Daar zijn zij én wij u 
ontzettend dankbaar voor. Over enkele dagen 
is het weer Kerst. Een belofte wordt vervuld. 
Onveranderlijk.

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?

2019 - Anders

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest 

en een gelukkig Nieuwjaar.
Willem Jan Wakker, voorzitter ISEE
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Samen met Harry Teuben ben ik 
op maandag 11 november naar 
Dangila gegaan. 

Na een lange rit van 140 kilometer 
vanaf Bahir Dar, komen we aan in 
Dangila waar ‘onze’ school zal worden 
gebouwd. We worden welkom gehe-
ten door de burgemeester, het hoofd 
van educatie (onderwijs), de manager 
van weg- en waterbouw, de manager 
financiën en economie en drie oud-
sten van het gebied Wariho. Het is 
wel bijzonder dat er apart bij vermeld 
wordt dat de drie oudsten die aan-
wezig zijn alle drie gestreden hebben 
in de oorlog die tijdens het commu-
nistische bewind van Mengistu (1975) 
plaats vond. “Ze streden voor de een-
heid van het land”, alleen daarom al 
genieten deze mensen een bijzondere 
status in hun gemeenschap. 

Alle belangrijke mensen zijn aan-
wezig om het startschot te kunnen 
geven voor de bouw van de school in 
Wariho. Stiekem hoopte ik dat we de 
plek zelf konden bezoeken maar dat is 
te ver weg en daar is jammer genoeg 
geen tijd voor.  Er zijn natuurlijk al 
mensen van ISEE geweest, Willem 
Jan, Johannes en Marchel zijn er in 
november 2018 naar toe gereisd.
We hebben alle benodigde documen-
ten doorgenomen en iedereen heeft 
zijn handtekening eronder gezet. De 
bouw kan van start! Dat moet ook 
want volgend jaar september willen 
ze hier gaan beginnen met onge-

veer 200 kinderen. Wat er vervolgens 
gebeurt na deze vergadering vind ik 
prachtig. De één na de ander doet een 
gift voor de bouw van de school. Ook 
de hoteleigenaar zegt toe dat er voor 
het hele jaar schrijfmaterialen voor 
alle groepen op zijn kosten mogen 

worden aangeschaft. Het is gewel-
dig om te zien hoe enthousiast deze 
mensen zijn en hoe graag ze willen 
dat hun kinderen naar school kunnen. 
De manager van weg- en waterbouw 
belooft dat hij binnen een jaar een 
gangbare weg zal realiseren en binnen 
vijf jaar een permanente weg.
Daarna, volgens Ethiopisch gebruik, 
wordt de vergadering afgesloten met 
een goede maaltijd en rijden we terug 
naar Bahir Dar, het is dan al donker 
en dat is toch wel een andere erva-
ring, de auto’s die je tegenkomt heb-
ben weinig of geen licht op of er ligt 
ineens een boom midden over de weg 
en het is daar echt donker op de weg!

Startschot gegeven voor 
bouw school in Wahiro



Verbouwing/verhuizing
Op de laatste dag van september is de verbouwing van Wijk 4-102 begon-
nen. En zoals bij iedere verbouwing, begon het met breken en veel troep. 
Inmiddels is de verbouwing flink gevorderd en de verwachting is dat mid-
den december de hele verbouwing klaar is. Dan kan worden begonnen 
met de verhuizing van de winkel en de inrichting.
De planning is dat het pand begin februari weer open gaat.
Op de benedenverdieping bevindt zich dan de winkel, boven de expositie.

De Wilde Ganzen 
vlogen voor de 
schoolkinderen 
van Wariho

Heb je de uitzending van 10 november gemist?
https://www.npostart.nl/wilde-ganzen/
10-112019/VPWON_1299018

Deze uitzending is te beluisteren 
door de QR-code hiernaast te scannen.

Deze poster hing in één van de ‘special 
need’ klassen en dat zegt alles.

We hebben daarna verschillende 
scholen bezocht die al door ISEE wor-
den ondersteund. Wat een positieve 
resultaten hebben we mogen zien. 
De schooltuinen liggen er goed bij, 
en worden steeds uitgebreider. Ik ben 
ook zeer blij met het resultaat van het 
aardbeienproject van mijn dochter 
Simone. Bij de drie scholen hebben ze 
al een tweede bed aardbeien met stek-
jes weten te realiseren, de kinderen 
vinden het geweldig mooi om hier-
aan mee te werken. Wat ons vooral 
gelukkig maakt is de manier waarop 
de zgn. ‘special need children’ (blinde, 
dove en geestelijk gehandicapte kin-
deren) les krijgen op de verschillende 
scholen. Materialen zijn volop aanwe-
zig, super gemotiveerde leerkrachten 
en blije kinderen, geweldig om te zien. 
Zo bijzonder omdat dit mogelijk is 
gemaakt door uw giften, klein en 
groot. Mensen die zich belangeloos 
inzetten en geld geven om deze kin-
deren een toekomst te geven, ik blijf 
dit fantastisch vinden.

En met uw hulp kunnen we dit blijven 
doen, ik ben hier bijzonder van onder 
de indruk en ben daar diep dankbaar 
voor. 

 
Gezegende kerstdagen, fijne feestdagen en 
een gezond en liefdevol 2020 gewenst.
Namens ISEE, commissie Medisch Sociaal 
en Educatief en Landbouw & Techniek,

Elske Schilder

Contactdag
Door de verbouwing wordt de contactdag verschoven 
naar begin volgend jaar. En dat geeft meteen de 
mogelijkheid om het vernieuwde pand te bewonderen.

Dat betekent ook dat de contactdag niet in De Koningshof 
gaat plaatsvinden, maar in het vernieuwde kantoorpand. 
Wij zien er naar uit om u te ontmoeten.
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Introductie van duurzame landbouw
Datum: 17 september 2019

Organisatie: SEDA

Plaats: In de Rift Valley, bij Lake Ziway

Projectduur: 3 jaar, september 2019 tot september 2022

Kosten: 59.995 euro in totaal

Omschrijving: Het gebied van de Rift Valley is door 

klimaatverandering een kwetsbaar gebied en de inkomsten uit 

de landbouw daar lopen terug. De bevolking zoekt alternatieve 

inkomsten, o.a. door illegale houtkap, wat de problemen verder 

verergert. Met name de mensen zonder land hebben het het 

zwaarst. Dat zijn vaak vrouwen en jongeren. Het doel van het 

project is om vrouwen en jongeren met een stukje grond bij hun 

huis op een duurzame maar toch rendabele manier landbouw 

te laten bedrijven. Wat ook bijdraagt aan de armoede is dat 

deze groep mensen vaak analfabeet zijn. 300 vrouwen worden 

getraind in duurzame landbouw, ze krijgen daartoe zaden en 

landbouwgereedschap. Ook gebruiken ze energiezuinige oventjes 

in hun huishouden. Naast deze 300 vrouwen worden ook 300 

mannen getraind. Er worden 60 pompen 

uitgezet bij de allerarmste vrouwen Verder 

leren ze lezen en schrijven en ze worden 

getraind in het opzetten van zelfhelp-groepen 

en moeten zo bewust worden van het eigen 

kunnen.

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, volgt onderstaand een selectie.

NIEUWE PROJECTEN

Eye Medication in Bahir Dar
Datum: 15-10-2019

Organisatie: Fam. Heijboer samen met JeCCDO

Plaats: Bahir Dar

Projectduur: januari/maart 2020

Kosten: 10.000 euro in totaal

Omschrijving: Bahir Dar is een stad in het noorden van 

Ethiopië. Daar in de omgeving maar ook in de stad zelf zijn 

veel mensen met problemen aan hun ogen. Ze gaan slechter 

zien. Dan komt vaak door een rokerige omgeving, slechte 

hygiëne of ongedierte. Dit kan vaak eenvoudig en snel verholpen 

worden, mits de patiënt tijdig bij de arts is en de (voor armen 

een dure) operatie kan betalen. 

In het eerste kwartaal van 2020 worden enkele honderen 

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. Het budget is voldoende 

voor 100 operaties.

De omschrijving van deze projecten is natuurlijk veel te 

kort om een goed beeld te krijgen. Het kantoor van de 

Stichting beschikt over uitgebreide informatie.


