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Amare Bilate 

Geboren op 11 april 1965 
in Sidamo, Ethiopië 
 
Opleidingen: 
Officier aan de Militaire 
academie en Muziek-
opleiding aan het 
Tsjaikovsky Concerva-
torium te Moskou 
 
Woont sinds 1992 in 
Nederland 
 
Beroep: koordirigent van 
o.a. Masjiach en docent 
muziekonderwijs 
 
Droom: het bouwen van 
een school in Ethiopië 
om kinderen zonder 
vooruitzichten een 
goede opleiding te geven 

Deze uitgave is samengesteld door: 
de leden van de Taakgroep ZWO 

Protestantse Gemeente De Voorhof 
www.pkndevoorhof.nl 
E-mail: g.busser1@kpnmail.nl 
 
Rekening nr. Rabobank: 
37.24.02.674 t.n.v. ZWO 
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Taakgroep ZWO zamelt geld in voor 

Stichting Gaan en Doen in Ethiopië 

ETHIOPIË – door Henk Markvoort 

Ethiopië is een land waarin 
niet iedereen in voldoende 
mate over de eerste levens-
behoeften eten, drinken, 
onderdak en onderwijs kan 
beschikken. In de komende 
weken brengen wij graag een 
project onder uw aandacht in 
samenwerking met de 
stichting Gaan en Doen. 
 
Het gaat om de uitbreiding van 
een lokale school in Aleltu. Als 
de plannen hiervoor kunnen 
worden gerealiseerd heeft dit 
tot gevolg dat de capaciteit 
van het elektriciteitsnet ter 
plekke moet worden aange-
past. Hiervoor is voor Afrikaan-
se begrippen veel geld nodig.   
De stichting Gaan en Doen 
geeft ons de zekerheid dat het 
geld volledig aan het project 
ten goede komt. Er blijft geen 
geld aan de strijkstok hangen. 
 
Wij hebben er zin in u de 
komende weken verder  te 
informeren. Ook vertrouwen 
wij erop dat u de collecte-
zakken laat rinkelen en 
ritselen. Vergeet u vooral de 

melkbus in de hal niet. 
 
 
 

De komende weken kunt u 
van ons nadere info 
verwachten over:  
- Het land Ethiopië 
- Religie 
- Onderwijs 
- Eten, eetgewoonten, 
cultuur 
- Energie in de breedste 
zin van het woord 
 
Met Pinksteren volgt, naar 
wij hopen , een grandioze 
afsluiting waarin wij u 
kunnen melden dat het 
doel, uitbreiding van de 
school, gerealiseerd kan 
worden. 
 
Dankzij de huidige 
communicatiemiddelen is 
de naaste veraf toch 
dichtbij, u helpt toch ook?!     
 

Laten wij met zijn 
allen gaan en doen. 

 Achtergronden bij Ethiopië 

 Uitgebreide informatie over het 
projectdoel 

 Actualiteiten uit Ethiopië 

 Tussenstand 

Volgende week 

Algemene 
informatie 

De melkbus staat 
klaar in de hal 
van de kerk en 
de opbrengst is 
bestemd voor dit 
doel. 

 

 

Ethiopië: land in Oost- Afrika 
Buurlanden: Eritrea, Djibouti, Somalië, 
Kenia, Zuid-Soedan en Soedan 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationEthiopia.svg
http://www.pkndevoorhof.nl/
mailto:g.busser1@kpnmail.nl


 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

ACTUALITEITEN 

Heineken bouwt 
grootste bier-
brouwerij van 
Ethiopië 
 

Biermarkt blijft groeien 
Door Pieter Koekkoek 
28/02/2013 –Heineken is in 
het Akaki Kaliti District in 
Ethiopië begonnen met de 
bouw van de grootste 
bierbrouwerij van dat land  
met een capaciteit van 1,5 
miljoen hectoliter per jaar. 
 
Het project dat een terrein 
omvat van 25ha zal naar 
verwachting 156 miljoen 
dollar kosten, volgens Johan 
Doyer, General Manager van 
Heineken Ethiopië. 
 
Heineken is toegetreden tot 
de Ethiopische biermarkt in 
augustus 2011 door de 
overname van twee lokale 
brouwerijen met een 
capaciteit van 750.000 
hectoliter per jaar. De 
kosten bedroegen 163,4 
miljoen dollar. 
 
Het bedrijf betrekt 60% van 
de grondstoffen uit de lokale 
markt. Er wordt gemiddeld 4 
liter bier per persoon per 
jaar gedronken. 

SPORT 

Door Lous Wijnberg - De belangrijkste sporten in Ethiopië 
zijn voetbal en atletiek. Het land is vooral bekend door 
zijn middellange en lange afstand-lopers en de 
Ethiopische atleten hebben diverse gouden 
Olympische medailles gewonnen. 
 
Haile Gebrselassie is een beroemde marathonloper, 
die meerdere keren het wereldrecord verbrak. 
Kenenisa Bekele is ook een bekende hardloper met 
wereldrecords op de 5.000 en 10.000 m. 
 
Het Ethiopische nationaal voetbalteam wordt 
aangeduid als de Walia Antelopes en is opgericht in 
1943. Het staat op de 112

de
 plaats in de FIFA World 

Rankings (Nederland staat 8
ste

). De coach is Sewnet 
Bishaw en onder zijn leiding is het ze gelukt om na 31 
jaar afwezigheid te kwalificeren voor de 2013 African 
Cup of Nations. 
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Informatie over Stichting Gaan en Doen 
 

Door Johan Jansen - De stichting is ontstaan doordat Amare Bilate 
graag iets terug wilde doen voor de muziekschool waar hij als 
jongetje zijn eerste muzikale vorming kreeg. Hij zamelde 108 
gebruikte muziekinstrumenten in, die hij naar zijn vroegere 
muziekschool in Addis Abeba en een politiekapel bracht. Zijn 
oude school bleek totaal verwaarloosd en dat heeft hem aan 
het denken gezet. Via vrienden is hij in Aleltu terecht 
gekomen, zo’n 57 km van Addis Abeba. In Aleltu heeft 88% 
van de bevolking geen of nauwelijks inkomen. En kunnen de 
kinderen als gevolg daarvan niet naar school. In 2009 is de 
Stichting Gaan en Doen opgericht en op dit moment is er een 
gebouw, waar kinderen van 3 tot 7 jaar naar  school gaan. 

AGENDA 

14 april 2013 
Ethiopische koffie 
na de dienst 
 
14 mei 2013 
Workshop 
Ethiopisch koken 
Aanvang: 19:30 uur 
 
19 mei 2013 
Pinksterdienst 
Afsluiting project 













Ethiopië vs. Nederland 

Oppervlakte: 
1.104.300 km2  - 41.543 km2 
0,7% water  - 18,41% water 
Aantal inwoners: 

91.195.675  - 16.751.323 
Bruto binnenlands product: 
$103,1 miljard  - $704,034 miljard 
$1.200 per hoofd - $42.183 per hoofd 
Bevolkingsdichtheid: 
82.58/km2  - 405.6/km2 
Religie: 
Christen  62,8%  - 48% 
Islam 33,9%  - 4% 
Overig 3,2%  - 6% 
 


