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2020 - Dankbaar
De school is klaar en heeft de naam
‘Wariho – Urk School’ gekregen!
De school in Wariho, ons jubileumproject, is helemaal gebouwd
volgens plan, de school is geopend en de lessen zijn begonnen.
Het originele project was om een nieuwe school te
bouwen voor groep 1 t/m 4. Het afgelopen jaar heeft
de Ethiopische overheid besloten dat een school
6 groepen moet hebben, anders wordt het niet als
school erkend en betaalt de overheid de salarissen
van de leerkrachten niet. Er zijn dus nóg twee lokalen
bijgebouwd, en een extra administratiegebouw is halverwege.
De toiletgebouwen zijn klaar, alleen het water moet
er nog aangesloten worden en daar zijn ze heel druk
mee bezig.
De officiële opening is op 15 november 2020 geweest.
Voor zo’n opening komen alle belangrijke mensen uit
het gebied, alle ouders en kinderen. Wij, ISEE, zijn

ook uitgenodigd maar helaas konden we er niet bij
zijn vanwege Corona. Het feest is gelukkig wel doorgegaan en de Nederlandse vlag hangt gebroederlijk
naast de Ethiopische vlag. De school heeft dus de
naam ‘Wariho – Urk School’ gekregen.
Prettige bijkomstigheid is dat voor de bouw van de
school een weg moest worden aangelegd. Deze weg
zorgt meteen voor de ontsluiting van het dorp.
In de nabije toekomst krijgt de school nog een elektriciteitaansluiting, ook daar gaat de rest van het dorp
van meeprofiteren.
Wij zijn best een beetje trots dat we dit mochten helpen realiseren. Bij deze bedanken wij alle gevers die
dit mogelijk hebben gemaakt. Met name willen we
Wilde Ganzen noemen. Ook de bewoners van Wariho
hebben een belangrijke financiële bijdrage gegeven.

Alles dit jaar ging anders dan verwacht. Onze
plannen kwamen tot uitvoering op een manier die we niet hadden gepland. Voor het
eerst hadden we het over vermoeidheid en
zorgen. En toch staat boven dit schrijven het
woord ‘dankbaar’. En ik zal u maar vast verklappen: dankbaarheid zal ook de rode draad
in ons jaarlijkse activiteitenverslag zijn.
We mochten dit jaar beginnen met een vernieuwde
winkel en expositieruimte maar de feestelijke opening
kon niet doorgaan. Geplande reizen naar Ethiopië
moesten we annuleren. De wereldmarkt voor lompen
stortte in waardoor we onze restanten onverkoopbare
kleding niet kwijtraakten. Inkomsten liepen sterk terug.
In Ethiopië was er, naast droogte en sprinkhanenplagen, ook onrust tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Maar we hebben nog nooit zoveel projecten
gerealiseerd. Onze beschikbare budgetten zijn zeer wel
besteed.
Als u eens tijd hebt, bezoek dan een keer onze projectenpagina op www.isee-urk.nl/projecten. Dan begrijpt
u vast dat ik eerst het woordje ‘trots’ als titel had willen
gebruiken. Want ik ben ‘groos’ dat we als Stichting aan
deze projecten mochten werken. En dat we door u niet
vergeten zijn. En dat we in het voorjaar onze winkel

toch weer mochten openen en dat de klandizie beter
dan ooit is.
En als je dan een keertje ’s avonds laat een mailtje uit
Ethiopië krijgt waarin de lokale bevolking vraagt of we
als Stichting kunnen instemmen met de naam “Wariho
- Urk Primary School” voor de nieuwe school die we
daar mochten bouwen, dan slaap je die nacht met een
glimlach.
Natuurlijk wil ik alle zorgen die er dit jaar waren niet
wegwuiven. Er is veel gebeurd en misschien heeft het
u persoonlijk hard geraakt. Ook in Ethiopië waren die
zorgen. Voor het eerst in jaren hebben we ook weer
noodhulp geboden. We konden het niet over ons hart
krijgen om de gemeenschappen die we daar kennen
aan hun lot over te laten. Gelukkig gaat het goed en de
vele projecten mochten het verschil maken in de levens
van onze naasten in Afrika.
Als Stichting Ethiopië Eritrea sluiten we dit jaar dankbaar af. Dankzij uw steun konden opnieuw jonge en
oude mensen een duwtje in de rug krijgen. Dat zul je
maar net nodig zijn! Onze jaarlijkse kerstcollecte moet
nog komen; elk jaar spannend maar in vertrouwen
rekenen we op uw steun. Dit jaar is uw gift ook digitaal
mogelijk.

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar.
Willem Jan Wakker, voorzitter ISEE
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Nieuw Visserijproject start in 2021

Project verbetering visserijketen rond Lake Tana

snijdt het mes aan twee kanten. De visserij wordt duurzaam, er is meer
zelfcontrole, het rendement wordt beter, de kwaliteit van de vis neemt
toe, er is méér vis beschikbaar voor de markt, vis wordt bereikbaar voor
meer
bewonersOm
van
dorpjes
en de
regio!
leidt
tot verbetering.
diede
netten
te
voedsel
te eten. Vis is een goede vervanmaken zullen vrouwen worden opgeleid.

Op het grootste meer in Ethiopië, Lake Tana, vinden veel vissers hun bestaan. Ze vissen meest met primitieve netten in zgn.
takwa’s, boten die van papyrusriet zijn gevlochten. De vissers
kunnen maar een beperkte tijd op het water zijn. Het papyrusriet zuigt zich vol met water en de bootkomt steeds dieper in het
water te liggen. Toch zien de vissers met deze bootjes kans een
aantal grote vissen, meest Tilapia, te vangen.

Ook zijn er vissers op het meer actief die met een
stalen boot het water op gaan. Deze boten worden
in de nabijheid van Bahir Dar in kleine smederijen
gebouwd. In 2018 heeft onze Stichting, met Jan
Douma en een aantal Ethiopische studenten van een
technische school, stalen boten gebouwd die speciaal
voor de visserij op Lake Tana goed te gebruiken zijn.
De vissers die met stalen boten vissen maken gebruik
van netten van monofilament. Deze netten hebben
de neiging als een kluwen in het water te hangen
waardoor erg veel kleine vis met de netten wordt
gevangen. Ook hebben deze netten maar een beperkte
levensduur.
De kwaliteit van de gevangen vis is sterk afhankelijk
van de tijdsduur die de vis in een boot verblijft, voordat het aan land wordt gebracht. Onder invloed van
de hoge temperatuur gaat de kwaliteit van de vis snel
achteruit. Voordat de vis in een viswinkel, op de markt
of in een restaurant is, heeft de vis al veel aan kwaliteit verloren.
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Wie op de markt in Bahir Dar komt kan niet om de
visverkoopsters heen. Er valt veel te verbeteren in
de omstandigheden van deze vrouwen want de hygiëne waarin zijn werken is vaak ver te zoeken. De vis
wordt op een kleedje op de grond gefileerd. Hierdoor
gaat veel kwaliteit van de vis, maar ook veel vis zelf,
verloren. Slechts 25% van een vis blijft over als te verkopen product.
Hygiëne en duurzaamheid zijn ook in de vissersdorpen rond Lake Tana ver te zoeken. In Bahir Dar en in
de dorpjes Gorgora, Delghi en Kuzila wonen vissers
die met weinig middelen vissen en de vis aan de man
proberen te brengen. Verbeteren van de omstandigheden, om de gevangen vis goed te kunnen koelen en
te kunnen opslaan, geeft verbetering van de kwaliteit.
Ook het gebruik van andere netten dan monofilament
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In volgende nieuwsbrieven komen we
zeker op dit project terug!

Wij zijn blij met uw
donatie, schenking
of nalatenschap.
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