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Zonnepanelen
Vlak voordat we naar Ethiopië gingen hebben we een actie op touw
gezet voor zonnepanelen. Dit is een van de speerpunten uit ons
nieuwe projectplan. Omdat we nu het Deda Learning Centre gingen
bezoeken wilden we de kinderen en de docenten ook echt iets in
handen kunnen geven. En door jullie snelle reactie hebben we
inderdaad een begin kunnen maken met één zonnepaneel de enige
bron van elektriciteit ( licht) in de omgeving. Hierop is verlichting
aangesloten voor in de woon/slaapverblijven van de docenten en een
televisie om up to date schooltelevisie te ontvangen voor de leerlingen. Dit is een absolute verbetering
van het lesprogramma zoals zij dit tot nu toe aan de kinderen konden geven. Wat een blijdschap onder
docenten, kinderen en de community.
Het mooie van het aangeschafte zonnepaneel is dat het eenvoudig uitgebreid kan worden met
meerdere zonnepanelen. Want dat is zeker nodig. Dit is slechts een klein lichtpuntje!

Bibliotheek
Hoewel de bilbiotheek als gebouw helemaal klaar is moeten er nog
deuren en ramen in. Tevens wordt de komende maanden het
meubilair gemaakt. Er zijn veel onderhandelingen geweest om het
geld zo goed mogelijk te besteden en zoveel mogelijk aan te kunnen
schaffen.
Toch hebben we de bibliotheek al ceremonieel geopend. Er waren
heel veel kinderen aanwezig maar nog belangrijker de ouders waren
in grote getale aanwezig. Daarnaast waren er veel notabelen uit de regio, vertegenwoordigers van de
gemeente, de Farmers Association etcetera. Dit is belangrijk om het project nog meer draagkracht te
geven en de ouders hebben beloofd hun kinderen naar school te sturen. Omdat een ieder hier getuige
van was maakt het dat ook zij allemaal verantwoordelijk zijn voor het naar school gaan van de
kinderen. Een belangrijke stap voorwaarts!

Wateropslag
De berichten over de watertank waren al positie. De tank is aangesloten en
werkt! Ook dit hebben we nu met eigen ogen kunnen waarnemen. Prachtig
om te zien dat dit deel afgerond is. Nu wachten op de regentijd zodat de tank
volledig gevuld wordt.

Geschilderd
Ook hebben we een aantal klaslokalen van nieuwe verf voorzien en de buitenkant van de klaslokalen.
Een bijzondere manier van verven hebben ze daar wel. Je neemt een bus verf (roze in dit geval) gooit

dit in een bak met een paar liter water. Mengen en verven maar. Ik moet zeggen het werkt wel en de
lokalen friste er zeker van op. De komende tijd zullen we af en toe foto’s plaatsen van de acties die
deze nieuwsbrief onderbouwen.

Nieuwsbrief 5
In de laatste nieuwsbrief van 2016 hebben wij het volgende aangegeven:
2017 zal in het teken staan van het uitvoeren van ons nieuwe
projectplan. Maar daarnaast willen we in 2017 zorgen dat de
schoolboeken en andere materialen in een container verscheept
kunnen worden. Dus weet je mensen die ons daarbij kunnen helpen
op wat voor manier dan ook aarzel dan niet om contact met ons op
te nemen.
Dit geldt natuurlijk nog steeds en we kunnen alle hulp gebruiken!!

Tot slot
Wist je dat de Stichting ISOB ANBI gecertificeerd is??? Dat betekent dat donateurs bij de opgave
inkomstenbelasting giftenaftrek kunnen krijgen.
Wil je ons project steunen?? Maak jouw bijdrage over maken op:
Rekeningnummer IBAN: NL88 INGB 0007 740200
t.a.v. : STG Steun Onderw/Biblioth Z-Eth, o.v.v Deda Learning Centre
Getachew & Claudette
vrijwilligers bij ISOB foundation
http://www.isobfoundation.org/
www.facebook.com/dedalearningcentre2015

