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Ethiopische Bazaar t.b.v. DEDA project
dit jaar gehouden op 24 nov. in een prachtige
ruimte van het Buurthuis De Meent, Orion 3 in
Amstelveen. De coördinatoren Claudette en
Getachew waren net terug van een project-bezoek
aan Deda. Nieuwe foto’s van de DEDA school en de
bibliotheek werden getoond in een doorlopende
presentatie. De container met onderwijsmaterialen
is gearriveerd en wordt verdeeld onder de onderwijs-instellingen in de regio. De opbrengst gaat weer
naar het DEDA Leercentrum Project van Stichting Dessi.

Resultaat bijdrage Soroptimistclub West-Betuwe
Hulp voor 24 nieuwe meisjes van de Liqa School
De donatie van € 3500,- van de Soroptimisten is dit
jaar ingezet om 24 nieuwe meisjes, die zijn
toegelaten op de Liqa School, te helpen met
huisvesting. De 24 kwetsbare meisjes zijn volledig
afhankelijk van sponsoring omdat er geen familie is
die hun schoolgeld kan betalen. Daarnaast zijn er nog
117 meisjes op de Liqa School die gedeeltelijk
worden gesponsord.
Met het geld van de Soroptimisten heeft de school
dit najaar enkele leegstaande slaapzalen voor meisjes ingericht met bedden en meubilair. Ook zijn er
stoelen gekocht voor de gemeenschappelijke zitkamer. (zie foto). Met de bijdrage van de
Soroptimisten maken deze meisjes meer kans om te slagen voor de examens en kunnen ze daarna
doorstromen naar universitair onderwijs. Hartelijk dank!
De soroptimisten zetten zich in voor een betere positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Sponsorprogramma Liqa school studenten
De individuele studenten die onze sponsors de afgelopen 8 jaar hebben gesteund zijn allemaal
doorgestroomd naar een universitaire studie. In overleg met de Liqa School hebben we besloten geen
nieuwe individuele studenten meer te sponsoren, maar algemene steun te geven aan de meest
kwetsbare meisjes, zoals hierboven genoemd, zodat zij op de Liqa school veilig en zorgeloos kunnen
leren. We danken alle sponsors die bijdragen aan het succes van de studenten.
De Liqa School heeft dit jaar weer prachtige examen resultaten behaald. Bij het examen graad 8
scoorden alle 46 studenten meer dan 80, inclusief de gesponsorde meisjes. Bij het examen graad 10
scoorden 61 van de 82 studenten allemaal A's, en bij het examen graad 12 scoorden 8 studenten
boven 600, 66 studenten boven 500 en slechts 2 onder 500 punten, inclusief alle gesponsorde
studenten. Een hele prestatie.

Wifi en Stenen banken voor de tuin van de
Openbare Bibliotheek in Sodo
Dankzij donaties van "De Johanna-Donk-GroteStichting", “Willem Meindert De Hoop Stichting",
het "Haella Fonds", en vrienden en familie in
Nederland en Canada is het project in gang gezet.
WODA (Wolaitta Development Association) gaan
de stenen banken en zit-elementen aanschaffen en
plaatsen in de tuin van de bibliotheek. Ashenafi zal de Wifi apparatuur installeren. Binnenkort kunnen
de jonge bezoekers op een prettige en efficiënte manier lezen en studeren in de tuin van de
bibliotheek, en hebben zij in en rondom het gebouw toegang tot een verbeterd wifi netwerk.
Hartelijk Dank voor het bijdragen aan de toekomst van jongeren in Wolaitta!

Het Bio-diversity Farmland project
Tijdens ons bezoek aan het Farmland project, nu precies
een jaar geleden, waren we onder de indruk van de
variatie aan activiteiten waarmee de boeren leren hun
land efficiënter te gebruiken en een betere opbrengst te
genereren met eenvoudige hulpmiddelen.
Om WODA, de organisator van dit project, te helpen met
de aanschaf van zaden en gereedschap hebben we een
donatiepagina aangemaakt op PifWorld:
http://pif.one/bio-diversity-farmland
Naast informatie over de verschillende activiteiten van het
centrum zie je er ook prachtige foto’s van het project. Binnenkort wil WODA het centrum uitbreiden
met visvijvers als demo voor het kweken van vis en het verwerken voor consumptie. WODA hebben
onze hulp gevraagd bij de aanleg van de visvijvers. Binnenkort verschijnt het projectplan dan ook op de
genoemde donatiepagina.
Bijdragen aan dit project zijn zeer welkom.
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