Laatste nieuwsbrief Stichting ISOB - januari 2020
Met deze nieuwsbrief komt nu een definitief einde aan Stichting ISOB. Op 1 februari 2020 vindt de
uitschrijving plaats bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Vanaf die datum valt ISOB niet meer
onder de ANBI regeling.
Het is goed te melden dat we Stichting ISOB afsluiten op een moment dat Ethiopië en de regio waar
we ons voor ingezet hebben in een opwaartse spiraal zitten. Ethiopië is van ver gekomen. 20 jaar
geleden stond het land nog op plaats 2 in het rijtje van de armste landen ter wereld. Vorig jaar stond
Ethiopië op de 21ste plaats, een enorme sprong vooruit. Bron: https://www.excursiopedia.com/nl/dearmste-landen-ter-wereld-in-2019/
De ISOB website zal nog zo lang mogelijk online blijven. Het plan is om iedereen te blijven informeren
over bijzondere ontwikkelingen in Ethiopië, Wolaitta in het bijzonder, en over de evenementen van
Stichting Dessi, zoals de jaarlijkse bazaar.

Ethiopisch kerstfeest
Vandaag, 7 januari, 2 weken later dan wij, vieren de Christelijke Ethiopiërs hun kerstfeest. Wil je meer
weten over het Ethiopische kerstfeest, kijk dan eens naar dit artikel:
https://www.nazret.com/2017/01/02/christmas-in-ethiopia-the-unique-traditions-of-ethiopian-christmas/

Nobelprijs voor de Vrede
In de vorige nieuwsbrief heb ik al iets verteld over de nieuwe premier Abiy Ahmed (april 2018) die een
begin heeft gemaakt met het moderniseren van de Ethiopische regering o.a, door de democratie en
rechtsstaat een boost te geven en het land te vergroenen.
Maar Premier Abiy zet zich ook in om de Hoorn van Afrika om te vormen van een conflictgebied naar
een vreedzame regio. Zijn inzet voor democratie in zijn land en vrede in de regio is niet onopgemerkt
gebleven. Op 10 december 2019 is de Nobelprijs voor de Vrede aan hem uitgereikt in Oslo in Zweden.
Tijdens het evenement heeft hij een heel inspirerende speech gegeven. Wellicht interessant om naar
te luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=MF6yXA3_SZ0

Potentieel van Ethiopië
Op het World Economic Forum dat plaats vond in februari 2019 in Davos, Zwitserland, was Premier
Abiy Ahmed in gesprek met de woordvoerder over het snelle hervormingsproces in zijn land en wat
nodig is om het potentieel van Ethiopië verder te realiseren:
https://www.youtube.com/watch?v=x2l7KscqRro

Wolaitta , Zuid Ethiopië
In Wolaitta wordt ook hard gewerkt aan de transitie naar meer democratie en welvaart. Stichting ISOB
is in deze regio de laatste 22 jaar actief is geweest. De ISOB projekten zijn allemaal positief afgerond,
mede dankzij de samenwerking met WODA en de ondersteuning van vele individuen en fondsen uit
Nederland. Wij kunnen allemaal trots zijn dat we hebben bijgedragen aan een stukje vooruitgang in
Ethiopië en in Wolaitta in het bijzonder.

Wat wij in gang hebben gezet heeft inmiddel een vervolg gekregen. Stichting Dessi heeft een aantal
van onze activitieten overgenomen en zet zich in voor de kinderen in Dessi in de omgeving van Debre
Zeit. Wilt u hen helpen dan kan dat via http://stichtingdessi.org en
https://www.facebook.com/stichtingdessi
WODA, het “Sustainable Livelihood Program” en de LIQA School
WODA (Wolaitta Development Association) is inmiddels
uittgegroeid tot een sterke lokale organisatie die zich op
veel verschillende terreinen inzet voor de regio Wolaitta.
Het gemeentebestuur en WODA werken regelmatig samen
en houden elkaar scherp.
Op de Woda website vind je updates en foto’s over hun
activiteiten waaronder Duurzaamheid en Bio-Diversiteit.
De LIQA School is ook in hun beheer op een aparte pagina worden de schoolresultaten gepubliceerd:
http://wolaittada.org/wls.html De teksten zijn weliswaar in het amhaars, maar je kunt ze door Goolge
translate laten vertalen. Het resultaat is verrassend.
Voor een verdere impressie van de regio Wolaitta en de stad Soddo is deze film wellicht interessant:
Wolaita Sodo City Growing Fast (May 2019) https://www.youtube.com/watch?v=Awnl_Dkt-hs
En hier nog een film om je een beeld te geven van de wegen in het zuiden en weggebruikers die via
Wolayta naar Addis reizen - boeren families op karren beladen met oogst, op weg naar een markt.
Ethiopia/ To Addis Ababa via Sodo en Adilo city. ( July 2015).
https://www.youtube.com/watch?v=Dhesvskmhh4
Hiermee kom ik bij het afscheid.
Ik wil iedereen die ons werk in Ethiopië heeft ondersteund en een of
meerdere projecten mee heeft gefinancierd nogmaals hartelijk
bedanken.
Anneke Sontrop en Henk Giles
Bestuur Stichting ISOB
Wanneer u verder geinformeerd wilt blijven over Ethiopie en de regio
Wolaitta, kijk dan af en toe op onze website:
www.isobfoundation.org

Deze stoere gezonde Wolaitta
jongen lijkt wel vertrouwen te
hebben in de toekomst!

