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Taakgroep ZWO bracht 
Ethiopië in De Voorhof 

Deze gesponsorde uitgave is 
samengesteld door de 
Taakgroep ZWO. 

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: 

 € 3851 
Doel: minimaal € 5000,- 

De eindstand is nog niet bekend, want de collecte vandaag 
is ook bestemd voor de energievoorziening van de school 
in Aleltu.  Het zou fantastisch  zijn wanneer we €5000, -  
kunnen geven aan Stichting Gaan en Doen!  
 
Mocht u nog iets extra ’s willen doen: het rekeningnummer 
staat onderaan deze pagina.  
 
Het project houdt hier voor ons nog niet  op, want Gaan en 
Doen betekent niet alleen geld geven en dat is het . We 
gaan samen met de Stichting verder uitzoeken hoe we het 
geld zo goed mogelijk kunnen besteden aan energie .  
En wie neemt de uitdaging aan en gaat mee naar Ethiopië? 

Het zal u niet ontgaan 
zijn, dat de Taakgroep 
ZWO de afgelopen 7 
weken actie voerde om 
geld in te zamelen voor 
de school die gebouwd 
wordt in Ethiopië door 
Stichting Gaan en Doen. 
 
Het was een heel bij-
zonder project voor ons, 
omdat de lijnen erg kort 
waren en wij met Amare 
Bilate spraken, die zelf 
van Ethiopische afkomst 
is. We werden meege-
nomen door zijn enthou-
siaste verhalen over de 
mensen die meegingen 
naar Aleltu, over de ont-
roerende reacties van de 
kinderen en mensen in 
die plaats en over de 
bouw van de school. We 
zagen de foto’s die 
gemaakt zijn tijdens de 
bezoeken, waardoor we 
een beetje mee op reis 
gingen. Tenslotte ver-
diepten we ons in het 
energieprobleem, waar-
mee de plaats kampt. 

Door de Ethiopian Post 
hoopten we u wat meer 
te vertellen over hoe 
Ethiopië eruit ziet en wat 
er gebeurt in het land. Er 
zijn grote verschillen met 
ons land, maar er wonen 
mensen net als wij, die 
een bestaan proberen op 
te bouwen, die hun 
kinderen naar school 
willen laten gaan en 
daarbij wel wat hulp 
kunnen gebruiken. 
We geven energie aan 
deze mensen, maar 
beseft u ook dat dat niet 
alleen komt door het 
geld dat wij ingezameld 
hebben, maar ook 
doordat zij mogen weten 
dat er duizenden 
kilometers verderop in 
een dorpje in Nederland 
mensen aan hen denken 
en mee willen bouwen 
aan de toekomst van 
hun kinderen. 
We willen u, ook na-
mens Stichting Gaan en 
Doen, heel erg bedan-
ken voor uw bijdrage. 

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


 

 

         
Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking begroet een boer bij een rijstveld. 

 
 
      

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                    

 

 

        

BEDANKT! Fossiel 'Lucy' terug in 
Ethiopië 
 
Het wereldberoemde fossiel Lucy is 
woensdag onder grote veiligheids-
maatregelen teruggebracht naar 
Ethiopië, het land waar ze in 1974 
werd ontdekt.  
 
Na een Amerika-tournee van meer dan 
5 jaar werden de minstens 3,2 miljoen 
jaar oude botten in twee zwarte koffers 
naar het nationale museum in de 
hoofdstad Addis Abeba gebracht. Daar 
wordt het skelet van de vrouwelijke 
Australopithecus afarensis vanaf dins-
dag 5 dagen lang tentoongesteld. 
Ook Lucy-ontdekker Donald Johanson 
was voor de terugkeer van het fossiel 
naar Ethiopië gekomen. De Amerikaan-
se paleoantropoloog deed zijn specta-
culaire vondst in de Afar-driehoek. 

Op deze plaats willen we alvast 
iedereen bedanken, die tot op 
heden meegewerkt en bijgedra-
gen heeft aan deze actie. 
 
We bedanken ook de Bijbelkring 
Groenewoude en Kringloopwin-
kel voor hun financiële bijdrage.  
Fijn dat u zich betrokken voelt. 
 
Tenslotte bedanken wij in het 
bijzonder Weiynwa Bos voor 
alle adviezen, ideeën, kleding en 
haar inzet voor de koffiecere-
monie en workshop. Zij bracht 
Ethiopië echt tot leven in De 
Voorhof! 
 

Lilianne Ploumen, de nieuwe minister 
van Ontwikkelingssamenwerking en 
Buitenlandse Handel is in haar ele-
ment in Ethiopië. Het economisch 
snelgroeiende maar nog steeds arme 
Afrikaanse land is het eerste dat zij, 
vergezeld door Nederlandse onderne-
mers, bezoekt waarvoor het uitgangs-
punt dat hulp naar handel verschuift, 
volledig tot zijn recht moet komen. 
 
Ethiopië is een van de vijftien overge-
bleven programmalanden van Neder-
land voor ontwikkelingssamenwerking. 
Het behoort tot de twintig armste lan-
den ter wereld. Tot en met 2015 gaat 
er voor €235 mln aan Nederlands be-
lastinggeld naartoe. Tegelijkertijd is het 
voormalige keizerrijk een van de rap 
groeiende economieën van Afrika. 
Volgens de weinig betrouwbare statis-
tieken ligt de gemiddelde groei sinds 
2005 boven de 10%. Nederlandse on-
dernemers vinden hun weg naar Ethio-
pië, voorafgegaan door rozentelers. Die 
profiteren er al een aantal jaren van 
het gunstige klimaat op de hoogvlakten 
en de lage arbeidskosten. 
In 2010 importeerde Nederland voor 
€43 mln aan snijbloemen, koffie en 
oliezaden uit Ethiopië. In omgekeerde 
richting ging er voor €63 mln aan ma-
chines, voertuigen en farmaceutische 
producten naar het Oost-Afrikaanse 
land. 
Ploumen breekt het ijs bij haar ge-
sprekspartners door consequent te ver-
tellen dat de handelsmissie die zij leidt, 
voor haar een weerzien met het land 
betekent. 
Activist 
Zeven jaar geleden was zij er als 

Van hulp naar handel: met Ploumen in Ethiopië 

Activist 
Zeven jaar geleden was zij er als verte-
genwoordiger van ontwikkelingsorgani-
satie Cordaid. Of als ‘activist’, zoals zij 
het zelf tegen een groep Ethiopische 
jongeren zegt. 
De bedrijven die met Ploumen zijn 
meegereisd, willen ook juist actie van 
de minister. Zij verwachten dat de 
belangenbehartiger van het Nederland-
se bedrijfsleven in het buitenland hun 
problemen aankaart op het hoogst mo-
gelijke niveau. In Ethiopië mag de PvdA 
politica bewijzen dat economische di-
plomatie en ontwikkelingssamenwer-
king hand in hand gaan. 
Obstakels 
De minister vraagt de vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven van hun 
hart geen moordkuil te maken en on-
omwonden te vertellen tegen welke 
obstakels zij aan lopen. In de gesprek-
ken met Ethiopische collega’s steekt 
Ploumen niet onder stoelen of banken 
dat hulp ook een opstapje is naar han-
del. Na de langjarige en innige ontwik-
kelingsrelatie tussen beide landen is 
het tijd om de economische banden 
aan te halen, zegt Ploumen op het 
ministerie van financiën en economi-
sche planning tegen minister Sufian 
Ahmed. Dat kan door Nederlandse be-
drijven in Ethiopië te laten investeren 
en Nederlandse ondernemers er hun 
bedrijf te laten opzetten. Sufian zegt te 
weten dat buitenlandse investeerders 
soms ontmoedigd raken door Ethiopi-
sche regelgeving. Zijn land hoopt het 
investeringsklimaat de komende jaren 
te verbeteren. 
 
 

ACTUALITEITEN 

Nederland moet 
zien te bewijzen 
dat economische 

diplomatie en 
ontwikkelingssa-

menwerking goed 
samengaan 
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