
 

 
 

            

                               

 

          

 

 

 

  

 

      

 

 

 
 

In dit 
nummer:  

 De school in 

Aleltu 

 Cultuur in 

Ethiopië 

 Nieuws uit 

Ethiopië 
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Ethiopisch koken 

Op 14 mei as. verzorgt 
Weiynwa Bos een workshop 
Ethiopisch koken in De 
Voorhof. 
 
Wilt u wel eens iets anders 
op tafel zetten dan de 
Hollandse pot, dan bent u 
van harte welkom. Weiynwa 
laat o.a. zien hoe ze een 
gerecht met linzen maakt en 
natuurlijk kunt u proeven.  
Ondertussen komt u meer te 
weten over de Ethiopische 
cultuur. De workshop start 
om 19:30 uur en kost € 10,-. 
(Betalen op de avond zelf). 

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

05 

 

 
Onderweg met Stichting 
Gaan en Doen 

 
Onderweg met Stichting 
Gaan en Doen 

 
Onderweg met Stichting 
Gaan en Doen 

 Thema: Energie 

 Informatie over het projectdoel 

 Actualiteiten uit Ethiopië 

 Tussenstand 
Deze gesponsorde uitgave is samengesteld door de Taakgroep ZWO. 

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: 

 € 2278 
Doel: minimaal € 5000,- 

Inschrijven Workshop Ethiopisch koken 14 mei 2013 
U kunt deze bon in de melkbus doen of mail naar g.busser@kpnmail.nl 
Inschrijven voor 8 mei as. 
 

Naam: ____________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________ 
 
            ____________________________________________ 
 
E-mailadres: _______________________________________ 
Telefoonnummer: __________________________________ 
Aantal personen: ___      Graag betalen op de avond zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.gaanendoen.nl 

In de zomer van 2010  
maakte Amare Bilate 
kennis met de inwoners 
van Aleltu, een klein 
onderontwikkeld dorpje 
ongeveer 60 km van de 
hoofdstad Addis Abeba. Ruim 80% van de kinderen in Ethi-
opië volgt geen onderwijs omdat hun ouders dit niet kun-
nen betalen. 
 
Die zomer vond hij een geschikt stuk grond en in februari 
2011 is begonnen met de bouw van de school. Zand, ce-
ment, metaal, watertanks en o.a. een machine om stenen te 
maken zijn ter plaatse aangeschaft. Naast het neerzetten 
van een schoolgebouw is het de bedoeling om een deel van 
de grond te gebruiken voor het verbouwen van gewassen, 
praktijklokalen, sport en spel, kindertehuis, speeltuin en een 
dorpshuis met bar en eetgelegenheid om extra inkomsten 
te realiseren voor het onderhoud van de school. Ondertus-
sen spreekt men zelfs van een multifunctioneel gebouw. 
 
Ook de aangeschafte machines worden na de bouw ge-
bruikt om bijvoorbeeld stenen te maken voor de verkoop  
om het onderhoud van het schoolgebouw te betalen en 
nieuwe projecten ter plaatse te financieren.  
 
Eind 2011 is er op een tweede locatie begonnen met de 
bouw van de Kindergarten Tekle Haay Manoot voor kinde-
ren van 4 tot 6 jaar. In de zomer van 2012 zijn de muren op-
getrokken en gestuukt, de elektriciteit is aangelegd, het dak 
voorzien van aluminium platen en voorbereidingen voor 
een septictank zijn getroffen. Mensen die meereisden heb-
ben geholpen bij het betegelen, maken van schoolborden 
en de aanschaf van stoeltjes voor de school. In november 
2012 zijn de kinderen verhuisd van het gehuurde schoolge-
bouwtje naar hun eigen nieuwe school.  

http://www.pkndevoorhof.nl/
mailto:g.busser1@kpnmail.nl


 

 

       
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

                     
       Semien Moutains National Parc 

Tourisme goed voor 3,7 miljoen Birr 
 

Gondar, Ethiopia – Ruim 13.000 toeristen brachten 
in de afgelopen negen maanden meer dan 3,7 
miljoen Birr (€ 153.215) op tijdens hun bezoek aan 
het Semien Mountains National Parc gelegen in de 
regio Amhara. 
 
Het hoofd van het parkbureau constateerde dat dit 
60.000 Birr meer was dan in dezelfde periode van 
het jaar ervoor. De meeste toeristen komen uit het 
buitenland en zijn afkomstig uit Europa, Azië, de VS 
en Afrika. Sommige toeristen verklaren dat de 
aanleg van de asfaltweg Gondar-Debark het 
toerisme bevorderd heeft. Het park staat sinds 
1978 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
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SPORT 

AGENDA 

14 mei 2013 
Workshop 
Ethiopisch koken 
Aanvang:19:30 uur 
Kosten: € 10,- 
 
19 mei 2013 
Pinksterdienst 
m.m.v. Gemengd 
koor Excelsis 
uit Rotterdam 
 o.l.v.  Amare Bilate 
Afsluiting project 

Talen in Ethiopië  
 
In totaal worden zo’n 90 
talen gesproken in het land. 
Oromo  33,8% 
Amharic  29,3% 
Somali  6,25% 
Tigrinya  5,86% 
Sidamo  4,04% 
Welaytta 2,21% 
Gurage  2,01% 
Afar  1,74% 
Gamo  1,45% 
Overig  13,09% 
 

 

MTN tekent sponsorcon-
tract voor 6 miljoen Birr 
 

MTN, Afrika’s belangrijkste tele-
com netwerk, heeft een contract 
getekend met de Ethiopische voet-
bal federatie (EFF) van 6 miljoen 
Birr (€248.457) als sponsor voor de 
Walias, het nationale voetbalteam, 
voor één jaar. Het contract past in 
de strategie van MTN om bij te 
dragen aan het ontwikkelen van 
voetbal in Ethiopië. De kwalificatie 
van het team voor de African Cup 
heeft hieraan zeker bijgedragen. 
 

Ethiopisch schrift 

ACTUALITEITEN 

Bet Giyorgis kerk in Lalibela, 
werelderfgoedlijst UNESCO 

Etnische groepen in Ethiopië (2007) 
(naar aantal personen) 
Oromo  - 25,4 mln (34,4%) 
Amhara   - 19,9 mln (27%) 
Somali  - 4,59 mln (6,22%) 
Tigray  - 4,49 mln (6,08%) 
Sidama  - 2,95 mln (4%) 
Gurage  - 1,86 mln (2,52%) 
Welayta -1,68 mln (2,27%) 
Afar  - 1,28 mln (1,73%) 
Hadiya  - 1,27 mln (1,72%) 
Gamo  - 1,10 mln (1,49%) 
Overig   - 9,3 mln (12,6%) 

 
 

ETHIOPIË – door Lous Wijnberg 

De Ethiopische bevolking bestaat uit zo’n 80 verschil-
lende etnische groepen met evenveel talen, culturen, 
gewoonten en tradities. 
 
De jaartelling verschilt 7,5 jaar met de onze, vanwege 
het anders vaststellen van het geboortejaar van Jezus. 
Een jaar begint op 11 september en bestaat uit 12 
maanden van 30 dagen en een 13

e
 maand van 5 of 6 

dagen, Pagame genaamd. 
 
Ethiopië heeft een goede keuken met verschillende 
groenten- en vleesgerechten, die op een injera, een 
plat soort zuurdesembrood, geplaatst worden, dat ook 
gebruikt wordt om gerechten mee op te scheppen.  
 
Muziek speelt een belangrijke rol in de kerk. De kaba-
ro’s, kerktrommels, hebben een ovale vorm en zijn 
vaak met zilver of andere kostbaarheden versierd. De 
sistra, een rammelaar, is van metaal met een handvat 
van hout en geeft een apart rinkelend geluid door me-
talen plaatjes, die aan draden geregen zijn. De maqua-
ma’s, bidstokken, zijn lange stokken, die als leunstok 
gebruikt worden, maar tijdens zang en dans is het een 
instrument en wordt ermee op de grond gestampt. 
 

Cultuur in Ethiopië 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Bet_Giyorgis_church_Lalibela_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethiopic_genesis.jpg

