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Het was spannend voor ons of de kerstcollecte in 
de bestaande vorm door kon gaan in december. 
Vanwege Covid-19 waren de maatregelen 
aangescherpt. Gelukkig konden we met wat kleine 
aanpassingen onze collecte toch organiseren op 
de manier zoals we dat gewend zijn. 

Met dit jaar voor het eerst met de mogelijkheid om digitaal 
te doneren via Tikkie en via een QR-code op onze website. 
Hier werd, vooral door jongeren, goed gebruik van gemaakt. 
En de collecte heeft een prachtig bedrag opgebracht van 
125.000 euro. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. 

Omdat we door Covid-19 afgelopen jaar onze achterban niet 

fysiek konden ontmoeten hebben we flink aan de 
weg getimmerd op social media. Zo hebben we om te 
beginnen een prachtige vernieuwde en actuele website. 
En we zijn te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. 
Zoekt u ons eens op, ga ons volgen, wordt vriend, nodig 
vrienden en familie uit om ons te volgen en like onze 
berichten. Zo hopen we meer mensen te be-reiken en 
te vertellen over het mooie werk wat we doen voor onze 
naasten in Ethiopië. Doet u mee?

Website: www.isee-urk.nl
Instagram: stichtingethiopie
Twitter: @isee_urk
Facebook: Stichting Ethiopië

Kerstcollecte
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E-mail 
nieuwsbrief
U ontvangt ongeveer ieder 
kwartaal een rondschrijfbrief 
van de Stichting. Wij zenden 
ook iedere maand een 
nieuwsbrief via de e-mail. U 
kunt zich op deze nieuwsbrief 
abonneren door bijgaande 
QR-code te scannen.

Winkel Bet Tesfa
Ook onze winkel heeft te maken met de coronamaatregelen. 
Daardoor is de winkel voor de tweede keer voor een langere peri-
ode gesloten. Maar de dames van de winkel zijn erg creatief en 
hebben gezocht naar mogelijkheden om toch onze kleding aan 
de man te brengen. Ook zij hebben de kracht van Instagram ont-
dekt. Zo hebben ze bijvoorbeeld in de vorstperiode voor een mooi 
bedrag ski- en andere winterkleding kunnen verkopen. 
De dames zijn nu druk bezig om de zomercol-
lectie klaar te maken om op te hangen in de 
winkel.
Wij hopen dat we u in maart weer in de winkel 
mogen ontmoeten. Tot die tijd kunt u terecht op 
Instagram: bettesfa_urk

Wij zijn blij met uw 
donatie, schenking 
of nalatenschap. www.isee-urk.nl
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Merawi Primary School 

Schoolklas voor kinderen  
met een beperking
Ongeveer 4 jaar geleden hebben we Yehalem 
van FGCF leren kennen. Er is een hele goede 
samenwerking met deze NGO ontstaan. Mede dankzij 
wederzijds vertrouwen en het vele en doeltreffende 
werk wat Yehalem, samen met zijn team, verzet. Een 
klas voor kinderen met een beperking was toen een 
doel wat Yehalem heel erg graag wilde bereiken. 

De Stichting is hier toen ingestapt met een donatie en de eerste 
klas is toen gerealiseerd in de Sebetamit school bij Bahir Dar. 
Dit is een succes geworden, ieder jaar komen er meerdere 
kinderen met een beperking naar deze school. Nu, vier jaar later 
is de Merawi school al het vijfde Special Need project (blinde en 
dove kinderen en kinderen met een geestelijke of lichamelijke 
beperking) wat we samen met Yehalem willen realiseren. Ook 
hier is het erg nodig om een klas voor deze kinderen te realiseren 
zodat ze gericht en goed onderwijs kunnen krijgen. De inrichting 
van zo’n klas vergt creativiteit, inzet van de leerkrachten en geld. 

Deze projecten zijn zeer doeltreffend en ons motto om de armste 
van de armen te helpen is hierin duidelijk terug te vinden. 
Deze kinderen krijgen dankzij het onderwijs een kans om een 
zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, een baan te krijgen of 
zelfs door studeren. Dit is geweldig om te zien.

We hebben een gift van de Stichting 
Rotterdamse Blindenbelangen mogen 
ontvangen voor dit project.
Voor deze klas in de Merawi school 
hebben we nu nog 10.000 euro nodig 
en daarom willen we dit project van harte 
bij u aanbevelen.
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Twaalf mensen met een lichamelijke beperking krijgen opleiding

Leren weven voor 
een eigen leven

Hulporganisatie SCPDA kreeg van 
een organisatie drie weefgetouwen 
cadeau om in te zetten om in Bis-
hoftu mensen met een beperking te 
leren weven. 

Samen met de Stichting werd een busi-
nessplan gemaakt om deze weefgetouwen 
in gebruik te nemen zodat ze ook winst 
opleveren voor de deelnemers.
Twaalf jongeren met een beperking zijn 
een paar weken lang intensief getraind in 
het weven van diverse artikelen, maar ook 
is er samen met hen een businessplan 
gemaakt. Hoe ze hun producten moeten 
verkopen en hoe ze de inkomsten en uit-
gaven bijhouden. Ze zijn enthousiast en 
leergierig.
Voorlopig worden alle kosten door de 
Stichting (via SCPDA natuurlijk) gedragen.
Uiteindelijk rekent men dat 40% van de 
opbrengst voor vaste lasten en inkoop 
materiaal is, 35% wordt verdeeld als inko-
men voor de deelnemers, en de resterende 
25% wordt gespaard voor toekomstige 
uitgaven.
Na afloop moet de groep zonder SCPDA 
verder kunnen gaan en zullen ze zich 
moeten kunnen redden. Het weefproject in 
Bishoftu loopt goed.


