
 

 
 

             

     

 

 

 

    

  

 

   
 

 

In dit 
nummer:  

 Algemene 

informatie over 

Ethiopië 

 Wat doet St. 

Gaan en Doen? 

 Nieuws uit 

Ethiopië 

 De tussenstand 

 

 

 

 

 

 

 

Protestante Gemeente De Voorhof 
www.pkndevoorhof.nl 
E-mail: g.busser1@kpnmail.nl 
 
Rekening nr. Rabobank: 
37.24.02.674 t.n.v. ZWO 

02 

Taakgroep ZWO verdiept 
zich in Ethiopië 

ETHIOPIË – door Henk Markvoort 

Ethiopië, formeel de Federale 
Democratische Republiek 
Ethiopië, is een land in Oost- 
Afrika. Het grenst aan Eritrea, 
Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-
Soedan en Soedan. Het land 
heeft ruim 91 miljoen inwo-
ners en de hoofstad is het 
centraal gelegen Addis Abeba. 
 
De laatste keizer van Ethiopië 
was Haile Selassie, die voor de 
Italiaanse bezetting en daarna 
tot 1974 aan de macht was. Na 
zijn afzetting werd het land ge-
regeerd door het bewind van 
de marxistische dictator 
Mengistu Haile Mariam. Na 
een burgeroorlog nam de 
Tigrische Meles Zenawi de 
macht over. Onder de regerin-
gen Zenawi heeft Ethiopië on-
afhankelijkheid verleend aan 
het voorheen bezette en 
eenzijdig geannexeerde Eritrea 
en is Ethiopië omgevormd tot 
een federatie. 
 
Ethiopië bestaat voor het 
grootste deel uit het uitge-
strekte en relatief vruchtbare 
Ethiopisch Hoogland, dat van 
noord naar zuid doorsneden 
wordt door de grote Slenk. De  
 
 
 

hoogste berg is de 4550 
meter hoge Ras Dashan. 
Vanwege de hoogte kent 
Ethiopië ondanks zijn 
ligging nabij de evenaar 
een relatief gematigd 
klimaat. 
 
De bevolking is explosief 
groeiend. Naar verwach-
ting van een Amerikaans 
bureau zal de bevolking 
van de huidige 91 miljoen 
groeien naar 278 miljoen 
in 2050. 
 
Volgens het ontwikkelings-
centrum van de Verenigde 
Naties leeft in Ethiopië 
44,2% van de bevolking 
onder de armoedegrens. 
 
Ethiopië is een democra-
tische federatieve staat 
volgens de grondwet van 
1994. De president heeft 
een meer ceremoniële 
taak. De macht van de 
premier is aanzienlijk. 

 Religie in 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. 
 
U kunt ook een gift 
overmaken op 
rekeningnummer: 
37.24.02.674  
t.n.v. ZWO 

Tussenstand 
De teller staat op dit moment op: 

€ 1564,65 
Een goed begin, maar het is nog niet 

het halve werk, dus we hopen op nog 
meer gulle bijdragen! 

Ethiopische nationale vlag 

Wat doet St. 
Gaan en Doen? 

Het algemene doel van de 
stichting is het ter plaatse 
ondersteunen van de lokale 
Ethiopische bevolking op 
allerlei gebieden. 
 
Zo organiseren zij 
workshops op verschillende 
vakgebieden zodat de lokale 
bevolking zelf aan de slag 
kan. De ervaring leert dat 
alleen geld brengen niet 
helpt. 
In februari 2011 is gestart 
met de bouw van de school 
in Aleltu. Zand, cement, 
metaal, watertanks en 
machines worden ter 
plaatse aangeschaft. De 
bouw wordt volledig 
gefinancierd door giften en 
sponsorgelden. Geen geld 
betekent stilstand. 
De bouw van de school 
geeft de kinderen een 
eerlijke kans op onderwijs 
en creëert werkgelegenheid 
voor de bevolking. 
www.gaanendoen.nl 

Mensen die gingen en deden. 

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


 

 

      

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

    

Deze uitgave 
is samengesteld 
door de leden 
van de 
Taakgroep ZWO 
en wordt 
gesponsord. 

ACTUALITEITEN 

Ethiopië leidt de 
bamboe-revolutie 
 

Door Lous Wijnberg. 
Een overvloed aan bamboe en 
goede buitenlandse investe-
ringen ontketenen een ware 
bamboe-revolutie in Ethiopië. 
‘We hebben wat de markt no-
dig heeft’, zegt Mitiku Kassa, 
de minister van Landbouw en 
Plattselandsontwikkeling van 
dit land. 
Het Oost-Afrikaanse land heeft 
op dit moment een miljoen ha. 
commercieel onbenut bamboe 
en kan rekenen op een sterke 
vraag naar bamboeproducten. 
 
Vloeren voor Europa en de VS 
‘Het marktpotentieel van 
bamboe in Europa is enorm’, 
zegt Felix Boeck, ingenieur bij 
Africa Bamboo PLC, een 
publiek-private samenwerking 
die in 2012 werd opgezet met 
Ethiopische partners en 
ondersteund wordt door de 
Duitse Ontwikkelingssamen-
werking. De bedoeling van die 
samenwerking is om de 
komende vijf jaar 10 miljoen 
euro te investeren in de 
Ethiopische productieafdeling 
die vloerproducten maakt voor 
de Europese en Amerikaanse 
markt. Het bedrijf is van plan 
om 100.000 m

2
 bamboevloer 

te exporteren in 2014 en in 
2016 naar verwachting 
500.000 m

2
. 

SPORT 

Ethiopië – Botswana: thuisoverwinning? 
 

Pieter Koekkoek – De “Waliyas”  
ontvangen Botswana in het  
Addis Ababa Stadium voor de 
derde ronde van de groeps- 
kwalificatiewedstrijd voor de 
14

de
 World Cup in Brazilië. 

Van coach Sewnet Bishaw (zie foto) en zijn team 
wordt verwacht dat zij de eerste plaats in groep 1 
behouden, die Zuid-Afrika, Central-Afrika en 
Botswana bij elkaar bracht. Ondanks slechts vijf 
dagen trainingskamp, want  17 van de 22 spelers 
zijn actief op internationaal niveau en de tijdsdruk 
was groot, blijkt het team in vorm en is de moraal 
goed. Een overwinning leidt tot de eerste plaats in 
de poule met zeven punten.  
Salhadin Said, die in België speelt, en Getaneh 
Kebede zullen waarschijnlijk de aanval leiden. 
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Wat spreken de Ethiopiërs? 
 

Door Henk Markvoort. De officiële taal in Ethiopië is het 
Amhaars, een Semitische taal die wordt gesproken door 
ruim 21 miljoen mensen.  
Amhaars wordt geschreven met het Ge’ez schrift, dat zijn 
naam ontleent aan de oude Semitische taal Ge’ez. Ge’ez is  
als spreektaal uitgestorven, maar wordt nog wel liturgisch 
gebruikt door de Beta Israël Joodse gemeenschap en de 
Ethiopisch-orthodoxe Kerk. De grootste taal in Ethiopië is het 
Afaan Oromo, een Koesjitische taal gesproken door 33,8% 
van de bevolking. Het Tigrinya, gerelateerd aan het Amhaars, 
wordt vooral gesproken in het noorden van Ethiopië in de 
staat Tigray. 
In totaal worden ongeveer 90 verschillende talen gesproken.  
 

AGENDA 

Vandaag 
Ethiopische koffie 
Met traditionele 
koffieceremonie 
Aanvang: 11:15 uur 
 
14 mei 2013 
Workshop 
Ethiopisch koken 
Aanvang: 19:30 uur 
 
19 mei 2013 
Pinksterdienst 
Afsluiting project 










€


Ethiopië vs. Nederland 

Levensverwachting: 
56,5 jaar  - 81 jaar 
Geboortecijfer (per 1000 inwoners): 

43   - 11 
Babysterfte (per 1000 geboorten): 
75   - 4 
Kinderen < 5 jaar met ondergewicht: 
34,6%   - minder dan 0,5% 
Aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners: 
0,18   - 4,25% 
Leeftijdsopbouw: 
0-14 jaar:  41,5% - 17,4% 
15-64 jaar:  55,2% - 67,7% 
65+ jaar:  3,3% - 14,9% 

http://www.africatopsports.com/2013/01/21/can-sewnet-bishaw-cest-fantastique-pour-lethiopie/

