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Waterproject.
In 2010 bracht stichting Oost-Afrika een bezoek aan Wollayta in Zuid-Ethiopië.
Daar werd onze aandacht gevestigd op een plek genaamd Sibaye waar kinderen water halen voor
hun ouders. Deze plek is erg gevaarlijk voor de kinderen. Er komen elk jaar minstens 6 kinderen om
het leven doordat de plaats erg diep en tijdens regen zo nat wordt dat de kinderen er niet uit kunnen
komen om naar huis te gaan.
Stichting Oost-Afrika is een project begonnen om Sibaye in Wollayta veiliger te maken en de
kwaliteit van het water te verbeteren.



Bijeenkomst Praathuis en Burgerschap.
Data: 26 maart 2011, 14.00 –18.30 uur.
Locatie: SVOR, ‘s Gravendijkwal 28, 3014 EC Rotterdam
A. Sintayehu - Voorzitter van Stichting Oost-Afrika .... (gespreksleider),
Mw. Anna - secretaresse van Stichting Oost-Afrika …… (notulist)
Praathuis
1e ronde Welkom en Kennismaken
Door A. Sintayehu: Informatie over zijn stichting
Inleidende vraag:
2de ronde: Voordracht / Presentatie
Door: Robbert
Robbert verteld uitgebreid over de Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond (SVOR) en over
de activiteiten die SVOR voor vluchtelingen doet. Een van de activiteiten van R. is het steun geven
aan organisaties zoals die van de Stichting Oost-Afrika. De steun wordt op verschillende manieren
gegeven. Van mondelinge en schriftelijke informatie tot hulp bij het bijvoorbeeld opzetten van een
activiteit. Eigenlijk net zo als vandaag.
Een bijzondere activiteit die wordt aangeboden aan vluchtelingen organisaties is Praathuis. R. verteld over Praathuis en hoe ook Stichting Oost-Afrika daar voordeel mee kan doen. Want net als bij
de andere organisaties die door SVOR worden ondersteund hebben ook aanhangers van stichting
Oost-Afrika allerlei praktische en maarschappelijke vragen en verwachtingen. Er wordt afgestemd
met het aanwezige publiek, of dit inderdaad zo is’. En dat bleek zo te zijn want er kwamen nieuwe
vragen over SVOR en Stichting Oost-Afrika.
R. gaat na een kort intermezzo verder met zijn verhaal. ‘Als iets niet duidelijk is, is praten altijd
zinvol’ ook als het meerdere organisaties en belangen betreft. Bij een Praathuis wordt bijvoorbeeld
de gelegenheid gegeven om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over een onderwerp. Ook
professionele instellingen kunnen daar aan meedoen, of we brengen een bezoek aan een organisatie.
De reden van het organiseren van Praathuizen ligt overigens in het verleden.
Toen hebben we bijvoorbeeld tijdens een groot project met heel veel organisaties tegelijk gepraat.
Het project ging toen over het gezamenlijk verwelkomen van mensen met een generaal pardon en
heette “Leef je in, Leef je uit”. Ook Alex deed met Stichting Oost-Afrika mee.
R. heeft toen ontdekt dat er veel in gesprekken mis kan gaan. Al die organisaties uit verschillende
windstreken begrepen elkaar namelijk niet altijd even goed en mede hierdoor konden ook onderlinge misverstanden ontstaan.



Een extra reden om Praathuizen verder te ontwikkelen en te organiseren was dan ook om manieren
te vinden die helpen om gevoelige of lastige situaties te bespreken zonder dat de onderlinge communicatie verslechterd.
Een van de manieren heet “geweldloos communiceren”en Alex heeft R. vandaag de mogelijkheid
gegeven om dit gespreksmodel te laten zien.
3de ronde: In Dialoog / aan dialoog tafels.
Het onderwerp van vandaag leende zich niet voor kleine dialoog tafels. Er werd plenair met een
voorzitter en gastspreker gesproken.
Ervaring uitwisselen
o .Er is veel gelegenheid geweest om vragen te stellen. Zo ging het een tijdje heen en weer.
Dromeno Er was ook interesse om te oefenen met het gespreksmodel. Gezien de tijd zijn we daar
meteen mee aan de slag gegaan.
4de ronde: Uitwisselen (en/of oefenen met) Tips en trucks
We hebben materiaal van de 4ring getoond (zie foto’s) om te laten zien op welke wijze belangrijke
onderwerpen bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Er was veel interesse en belangstelling voor de
methode en het gebruikte materiaal van de 4ring.
Overige opmerkingen: achteraf wilde of konden 8 mensen niet een enquête invullen.
Afsluiting om: 18.30 uur



Het leven van Tibelu.
Dit is Tibebu Petros, 19, uit Wollayta Zuid-Ethiopië, een oud student van een hoge school.
Hij heeft een vader en moeder. Verder heeft hij twee broers en twee zussen. De familie is arm en
leeft in een slechte woning waar het water binnen stroomt als het regent. De ouders van Tibebu zijn
arm en zoeken dagelijks naar mogelijkheden om geld te verdienen om de familie te onderhouden.
Tibebu is erg actief, hij houdt van het leven en probeert dagelijks aan geld te komen om benodigdheden te kopen voor het maken van brood en frikandellen, zodat hij ze op straat weer kan
verkopen. Dit is echter een probleem omdat hij het op straat moet klaarmaken en er bacteriën in het
voedsel kunnen komen. Verder is het ook ongelhygiënisch omdat hij zijn spullen niet kan schoonmaken en door het gebruik van kwaliteitsloze olie.
Wij hebben Tibebu op straat ontmoet en we zijn blij dat we hem konden helpen met een donatie van
250 euro zodat hij nu kan helpen zijn familie te onderhouden.
Wij vragen aan u om ook eens in de wereld te kijken en vraag uzelf “Dit hoort niet”. Wij doen ons
best om mensen zoals Tibebu te steunen en we wensen ze een goed leven .

Zie ook video’s op YouTube:
http://www.youtube.com/user/StichtingOostAfrica?feature=watch


Brugproject in Zuid-Ethiopië.
Welaytta is een plaats in zuid Ethiopië op 375 kilometer
vanaf Addis Abeda, de hoofdstad van Ethiopië, en op 250
kilometer vanaf Awasa, de hoofdstad van Zuid-Ethiopië.
In 2011 heeft onze stichting daar een brug gezien die gevaarlijk is voor de dieren, kinderen en ouderen.
Met de hulp van een lokale timmerman en de bewoners van
de Welaytta Bottiti Korke gemeente hebben wij een nieuwe
brug gemaakt zodat de situatie veel veiliger is geworden.
In de oude situatie zijn er zeker 20 kinderen en ouderen
omgekomen (en vele dieren) doordat er in de herfst erg
veel regen valt waardoor de rivier niet oversteekbaar is. Het
drinkwater wat gehaald wordt door kinderen tussen de 7 en
15 jaar ligt aan de andere kant van de rivier. De oude burg
zorgde voor gevaarlijke situaties.
De burg wordt door mensen vanuit verschillende plaatsen
gebruikt om onder andere drie keer per week naar de grote
markt te gaan en eens per week naar de lokale gemeentemarkt.
Per dag gaan er ongeveer 2000 mensen heen en weer over de
brug. Hiervan is 30 procent vrouw. Ruim 400 kinderen gaan
naar school via de brug (van maandag tot vrijdag)
De oude burg was gemaakt van gewoon hout maar zonder
een goed plan.
Met de lokale bewoners heeft Stichting Oost-Afrika een
discussie gehad over de situatie en besloten om een nieuwe
goede burg te bouwen zodat mensen zonder gevaren en
problemen dag en nacht gebruik kunnen maken van de brug.



Schoolproject in Zuid-Ethiopië.
Stichting Oost-Afrika had al een tijd het plan om een
school te gaan bouwen.
In het verleden hebben we al eerder projecten voor scholen
gedaan. In 2010 hebben we met behulp van de basisschool
in Krimpen aan de IJssel voor 210 kinderen schoolbanken
kunnen aanschaffen.
In 2011 gingen we naar een school in Sibaye. Deze school
heeft 6 klassen met 8 docenten en 250 kinderen tussen de
4 en 15 jaar oud. We gingen naar ze toe om een cadeau te
geven. De docenten en leerlingen kregen van ons onder
andere schijfmaterialen.
De lokale gemeente, kinderen en docente waren allemaal
erg blij met de hulp van Stichting Oost-Afrika.

Meer foto’s van de diverse projecten vindt u op:
http://www.facebook.com/pages/Stichting-Oost-Africa/185421288223703?sk=photos_stream
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