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Kun je hulp geven zonder zeker te weten dat je het goede doet? Een persoonlijke vraag 
die iedereen weer anders zal beantwoorden. Ook als bestuur van ISEE komen we deze 
vraag in meerdere varianten tegen. Gaan we wel of niet in zee met een bepaald project? 

Kennen we de mensen ter plaatse goed genoeg? Het is dan fijn als je er samen 
in vertrouwen over kan praten en dat je mag zeggen dat je je soms onzeker voelt 

en het ook niet honderd procent zeker weet. 

Een reis naar Ethiopië geeft 
dan weer moed. We ontmoeten 
de mensen ter plaatste, we 
spreken met onze partners. We 
vragen ze het hemd van het lijf 
en bekijken wat er met de dona-
ties is gedaan. We komen op 
plaatsen waar we schrikken van 
de armoedige omstandigheden 
en beschaamd worden van de 
dankbaarheid die we ervaren.

Honderd procent zekerheid is 
misschien dan wel niet haal-
baar maar als we als stichting 
goed weten wat we willen, naar 
de juiste mensen in Ethiopië en 
hier in Nederland luisteren, hen 
regelmatig bezoeken, heldere afspraken maken en 
goede procedures volgen, dan komen we een heel 
eind. Is dat dan voldoende? Die vraag kan ik niet 

voor u beantwoorden maar in 
een landelijke krant schreef een 
tropenarts dat je inderdaad hulp 
kunt geven zonder dat je zeker 
weet dat je het goede doet. En 
dat die hulp onverwachte vruch-
ten kan geven. Over dat laatste 
stukje zekerheid hoeven we niet 
te twijfelen als we weten dat 
God ons leven leidt.

Volgend jaar is het 50 jaar gele-
den dat het helpen van onze 
naaste in Ethiopië vanuit Urk 
op gang kwam. Daarvoor zijn 
we dankbaar. Dankbaar dat we 
dat kunnen en mogen doen en 
dankbaar dat u ons hierin al die 

jaren hebt gesteund. De groene bussen zullen ook 
weer dit jaar klaarstaan. Op Tweede Kerstdag dit 
jaar. Mogen we op u rekenen?

 Vertrouwen

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest 
en een gelukkig Nieuwjaar.

Willem Jan Wakker, voorzitter ISEE

Doneren?
ISEE kan niet 

zonder uw hulp!

Om een financiële bijdrage te geven kunt 
u gebruik maken van de Tikkie QR-code.

U kunt zelf het bedrag bepalen.

deze kinderen totaal geaccepteerd worden 
door de andere kinderen op school. Ook 
de schooltuinen floreren.

Vervolgens zijn ze naar het visserijproject 
geweest wat al 2 jaar gesponsord wordt 
door ISEE. Er zijn 3 groepen vrouwen 
gestart met het maken van netten. Ze 
krijgen hiervoor garens aangeleverd en in 
groepsverband worden netten gemaakt 
voor de visserij op het Tanameer. De vrou-
wen krijgen niet alleen een inkomen op 
deze manier, maar door hun onderlinge 
sociale contacten kunnen ze elkaar ook 
op andere gebieden ondersteunen. In een 
later stadium wordt de vrouwen geleerd 
hoe ze vis zo goed mogelijk kunnen ver-
werken, koelen, transporteren en verkopen.

Nadat Johannes, Frans en Willen weer 
terugvlogen naar Addis Abeba zijn ze de 
volgende dag met de auto naar Debre Sina 
gereisd. Dit ligt op 3500 meter hoogte. Er 
is hier veel gevochten het afgelopen jaar 

in de oorlog met Eritrea. Onderweg zien ze 
de verwoeste huizen, de kapot geschoten 
hutten en soldatengraven langs de weg. Ze 
hebben in Debre Sina een project bezocht 
wat al 3 jaar loopt en waar bijna 700 vrou-
wen worden getraind in het runnen van een 
eigen bedrijfje, het opkomen voor zichzelf 
en in het sparen, rekenen en handelen. Dit 
wordt gedaan in 24 groepen van elk bijna 
30 vrouwen, zogenaamde selfhelpgroups. 
Hierin worden ze ondersteund door ISEE, 
samen met Jeccdo. De vrouwen steunen 
ook elkaar, zo ontstaat een goed sociaal 
netwerk. Geweldig om te zien dat deze 
vrouwen in korte tijd zo’n grote sprong 
voorwaarts hebben kunnen maken; ze zijn 
zelfbewust, mondig, financieel onafhanke-
lijk, trots en ze kijken naar elkaar om.

Willem Jan en Elske zijn bij zr. Senkenesh 
van het Medhen Social Center geweest. 
Samen met de zuster hebben ze onder 
andere een bezoek gebracht aan een arme 
vrouw waarvoor vorig jaar een nieuw 

huisje is gebouwd, wat mede mogelijk is 
gemaakt door ISEE. Deze mevrouw heeft 
nu werk en haar kind kan naar school. 
Ook biedt ze in haar nieuwe huisje onder-
dak aan een vrouw met lepra, van wie 
haar kind nu ook naar school kan. Dit is 
een goedlopend en een dankbaar project.

Op onze laatste dag in Ethiopië hebben 
we een workshop georganiseerd voor al 
onze partners met wie wij samenwerken in 
Ethiopië. Hier werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. Het was door corona alweer 3 
jaar geleden dat we elkaar hadden ontmoet. 
Mooie gesprekken zijn er geweest. Ook 
hebben we nieuwe stichtingen leren ken-
nen. Al met al was de workshop succesvol. 

Op zaterdag zijn we weer met z’n allen 
teruggereisd naar Nederland na een bij-
zondere week. We kwamen terug met een 
goed gevoel over onze reis en vol met 
plannen en ideeën om ons goede werk, 
met uw hulp, voort te zetten.

Medhen Social Center. Deelnemers aan de workshop.

Kerstcollecte op 
Urk naar maandag 
Tweede Kerstdag

Dit jaar valt Eerste Kerstdag op zondag.
Daarom wordt de plaatselijke collecte 

voor ISEE op Urk niet op zondag 
Eerste Kerstdag maar op maandag 

Tweede Kerstdag gehouden.
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Na bijna 3 jaar mochten we in maart van dit jaar weer een reis maken 
naar Ethiopië, dit was vanwege corona al die tijd niet mogelijk. Daarom 
waren we nu met een grote groep van vijf personen, zodat we ons in Ethi-
opië konden opsplitsen in twee groepen; Willem Jan en Elske bleven in 
het zuiden en Frans, Johannes en Willem gingen naar het noorden. 

Wij (Willem Jan, Elske en Zenebe, onze 
Ethiopische metgezel) vertrokken vroeg 
in de morgen naar Debre Zeit. ISEE heeft 
daar samen met ons contact Wondimu  
meerdere projecten, waaronder de wasse-
rette en de weverij. Deze 2 projecten lopen 
goed, ondanks dat de wasserette vorig 
jaar bij een brand geheel is afgebrand. Na 

een extra donatie van ISEE hebben ze de 
wasserette weer netjes op kunnen bou-
wen, op een centrale plek in Debre Zeit, 
en het loopt nu goed. Er komen ook veel 
mensen koffie drinken op die plek, want 
de vrouwen zijn ook koffie gaan verkopen. 
Tijdens ons bezoek komen er 2 jonge dove 
vrouwen naar ons toe. Ze vragen ons of 

we hen willen helpen om in de ruimte 
naast de wasserette een kapsalon te begin-
nen. Deze kapsalon steunt ISEE nu ook.

We zijn verder gereisd naar Hawassa waar 
we de Solon School voor de blinden heb-
ben bezocht. Deze school heeft een com-
pleet nieuw bestuur met daarin enthou-
siaste mensen die hun best doen om 
de school voort te zetten. Dat lukt goed. 

ISEE geeft nu nog volledige steun, maar 
het bestuur is druk bezig om helemaal 
zelfvoorzienend te worden. De kinderen 
zien er gelukkig uit, ze krijgen onderwijs, 
onderdak en eten en er wordt goed voor 
ze gezorgd. Ook hun toekomst ziet er goed 
uit; door gedegen onderwijs op de Solon 
School kunnen ze na 2 jaar doorstromen 
naar het reguliere onderwijs en krijgt hun 
toekomst meer positieve vooruitzichten. 

Het volgende project wat we bezoeken 
ligt op de terugweg naar Addis Abeba, in 
Ziway. Het betreft een landbouwproject 
‘landloze vrouwen’ waar we dit jaar onze 
laatste donatie aan hebben gedaan. Het 
project loopt geweldig goed. Vrouwen, die 
een klein stukje land om te bewerken, een 
kleine lening en onderwijs krijgen, zodat 

ze zelf voor inkomsten kunnen zorgen, zijn 
nu al zover dat ze de mogelijkheid heb-
ben om een volgende groep vrouwen te 
ondersteunen om hetzelfde te doen, geheel 
zonder hulp van donoren. 
Vervolgens reizen we naar Addis Abeba, 
waar we onderweg nog een bezoek bren-
gen bij dr. Mulu. Zij werkt in het Ithiel zie-
kenhuis in Akaki waar ze o.a. herstelopera-
ties uitvoert bij vrouwen die beschadigin-
gen hebben opgelopen na een gecompli-
ceerde bevalling. In het ziekenhuis hebben 
we een paar bloeddrukmeters, welke zijn 
geschonken door het Koningin Beatrix 
ziekenhuis in Winterswijk, en andere spul-
len gebracht. Ook zijn er een paar bloed-
drukmeters naar een ziekenhuis in Debre 
Berhan gegaan, deze zijn door de andere 
groep afgegeven.

Yehalem, ons contact in Ethiopië van 
Partners in Education, begeleidt de andere 
groep van Johannes, Frans en Willem. 
Ze zijn met hem op bezoek gegaan bij 
verschillende scholenprojecten die ISEE 
ondersteunt. Het enthousiasme en de leer-
gierigheid van de kinderen is geweldig om 
te zien. Bij de Wotet Abay school hebben 
we de telramen afgegeven die gemaakt 
zijn door leerlingen van het Aerus college 
in Lelystad. Vooral de special need klas-
sen (speciaal onderwijs aan kinderen met 
een beperking) hebben onze aandacht. Nu 
deze klassen al meteen bij de nieuwbouw 
worden ingericht, en het bij de bevolking 
bekend is dat deze klassen er zijn, zitten ze 
ook in een mum van tijd vol. We zien dat 

Weer op reis!
n Op de foto v.l.n.r.: Johannes Koffeman, 
Frans Hollewand, Elske Schilder, Willem 
Jan Wakker en Willem Remeijnse.

De vernieuwde wasserette. Solon School voor blinden. Visserijproject. Samen netten maken.

Project landloze vrouwen. Project landloze vrouwen. Project in Debre Sina.
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