Nieuwsbrief Stichting ISOB - Augustus 2018

Beste ISOB vrienden,
We hopen dat je deze zomer genoten hebt van het uitzonderlijk mooie en warme weer. Nu het weer
wat koeler is vinden we het de hoogste tijd om je bij te praten over onze activiteiten.
We hebben dit jaar voor de tweede keer een mooi bedrag ontvangen van de Soroptimistclub WestBetuwe ten bate van de meisjes van de Liqa School. Andere bijdragen kwamen van de O.L.V. kerk in
Houten en van onze sponsoren van de Liqa school. De Openbare Bibliotheek in Wolaita Sodo is
inmiddels enorm populair onder de jeugd. Om tegemoet te komen aan het toegenomen aantal
bezoekers zijn een aantal verbeteringen nodig. Tenslotte melden we je alvast waar en wanneer de
jaarlijkse Ethiopische bazaar van Stichting Dessi plaats vind.

Opbrengst Betuwe bloesemfietstocht Soroptimistclub West-Betuwe 2018
De Jaarlijkse Betuwe Bloesem Fietstocht van de Soroptimistclub West-Betuwe heeft dit jaar 7000,opgebracht voor kwetsbare meisjes in Afrika. Stichting ISOB heeft daarvan € 3500,- ontvangen voor de
meisjes van de Liqa School. Met deze nieuwe donatie kunnen we dit jaar verder met het inrichten van
nieuwe slaapzalen waarmee 120 meisjes aan veilige huisvesting geholpen worden. Hartelijk Dank!

De Liqa school hebben ons laten weten dat ze dit studiejaar 50 nieuwe meisjes aannemen. Naast de
vervanging van 25 meisjes die de school hebben afgemaakt willen zij 25 extra meisjes toelaten. Het
gaat om meisjes met goede leercapaciteiten. De school verwacht dat de meisjes in hun carrière een
belangrijke bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van armoede in Ethiopië.
Klik hier voor een impressie van de soroptimisten zelf. De soroptimisten zetten zich in voor een betere
positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.
Meer fotos over het slaapzalen project vind je op de ISOB website

Bijdrage van de RK Parochie te Houten en sponsoring van kwetsbare studenten
Dit jaar hebben we van de kerk ruim € 200,- mogen ontvangen van een collecte t.b.v. Ethiopië. Samen
met € 1000,- sponsor bijdragen wordt het geld ingezet voor de meest kwetsbare studenten van de
Liqa School. Hartelijk Dank!

Twee nieuwe projecten voor de Openbare Bibliotheek in Wolaitta Sodo

 Wifi en Stenen banken voor de tuin
De bibliotheek wordt zeer intensief gebruikt en
wanneer de leeszaal overvol is wijken de jonge
bezoekers uit naar de tuin waar ze zittend in het
gras proberen te studeren. Deze situatie is niet
bevorderlijk voor lezen en studeren. Zitbanken
zouden de situatie een stuk verbeteren!
Door het toegenomen aantal bezoekers is ook de
Wifi toegang onder de maat. Het bibliotheekpersoneel heeft onze hulp gevraagd bij de
aanschaf van zitbanken in de tuin en de aanschaf
van extra apparatuur voor het uitbreiden van het Wifi netwerk, ook naar de tuin. Inmiddels zijn we op
zoek naar fondsen. Hulp is welkom!

 Aparte toiletten voor meisjes en vrouwen
Momenteel beschikt de Bibliotheek over slechts
één toilet die bovendien oud en onhygiënisch is.
Meisjes vinden het onaangenaam deze toilet te
gebruiken die ze moeten delen met jongens. De
toilet, ofwel het gebrek aan goede toiletten, is
een reden voor meisjes om de bibliotheek te
mijden. Het personeel wil dat meisjes gebruik
blijven maken van de bibliotheek en daarom wil
zij aparte toiletten laten bouwen.
Stichting ISOB wil helpen en is op zoek naar fondsen. Het uiteindelijke doel is dat meisjes naar de
bibliotheek blijven komen en er in alle veiligheid kunnen studeren.
Meer informatie over beide projecten vind je op de projectpagina van de bibliotheek.
Natuurlijk is je hulp meer dan welkom.

Ethiopische bazaar in Amstelveen
Stichting Dessi organiseert de jaarlijkse Ethiopische bazaar op zaterdag 24 november
Dit jaar zal ze gehouden worden in de Meent in Amstelveen. Je kunt er voor 5 euro een Ethiopische
maaltijd krijgen en er worden weer leuke Ethiopische spullen verkocht, evenals koffie, thee en
specerijen. Zet de datum alvast in je agenda! De opbrengst gaat naar het DEDA Leercentrum Project.
Zie ook: https://www.facebook.com/DedaLearningCentre2015

Hartelijk dank voor je aandacht en bijdragen.
Namens Stichting ISOB
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