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NIEUWSBRIEF 16
Opvang voor zwerfkinderen.
In de verarmde wijk Kebele 04 in
Debre Markos NW-Ethiopië helpt
de stichting Drieluik Maatschappelijk
Actief om het aantal zwerfkinderen te
verminderen. Ze doen dit in
samenwerking met de stichting
Elf Gasha kinderwoonboerderij, een
toevluchtsoord voor kinderen zonder
ouders in leeftijd variërend van vier
tot zestien jaar.
De medewerkers zijn Ethiopisch en
professioneel opgeleid. Het team
bestaat uit: een oppas vader en
moeder, dag- en nachtbewaking en
een coördinator.

Elf Gasha betekent in het Ethiopisch
oneindige bescherming en dat is ook
het doel van dit project: bescherming
bieden aan jonge zwerfkinderen,
zodat ze zich later zelfstandig kunnen
handhaven in de maatschappij.
Op de boerderij is structureel plaats
voor maximaal tien kinderen.
Zij krijgen een ’thuis’, opvoeding,
opleiding en toekomstperspectief.
Maar Elf Gasha doet meer!
Maandelijks worden minimaal 100
kinderen bereikt.
In de eerste plaats onderzoekt men
of de zwerfjongere een familielid
heeft die voor haar/hem kan zorgen.
Daarnaast er is contact met
maatschappelijke organisaties om
zwerfjongeren tijdelijk te kunnen
helpen en huisvesten.
Tenslotte zoekt en begeleidt Elf
Gasha gezinnen in de wijk die
zwerfkinderen voor langere tijd
kunnen opvangen.

Lieve donateurs,
In het afgelopen jaar vonden opnieuw activiteiten plaats waarvan ik
jullie graag op de hoogte breng via deze Nieuwsbrief.
Zwerfkinderen zijn, waar ook ter wereld, kansarm, kwetsbaar en een
gemakkelijke prooi voor mishandeling, prostitutie en uitbuiting.
Zonder scholing, een sociaal netwerk en maatschappelijke vaardigheden
ontbreekt de basis om zelfstandig een menswaardig leven te kunnen
opbouwen.
In Ethiopië organiseert Elf Gasha een scala aan activiteiten die van
betekenis zijn voor de zwerfkinderen uit Debre Markos en de Amhara
regio. Vanuit Nederland denkt DMA mee bij het ontwikkelen van
toekomstplannen en worden acties gehouden om dit financieel mede
mogelijk te maken. Het artikel: ‘Initiatieven om de woonboerderij
gezelliger en veiliger te maken’ gaat hier over.
Van de coördinator en het bestuur van Elf Gasha kreeg ik het verzoek
om iedereen die zich heeft ingezet te bedanken voor de aandacht en
financiële steun die zij kregen.
Mijn werkbezoek aan de woonboerderij was in het afgelopen najaar.
Naast het persoonlijk contact met de kinderen en de staf heb ik veel tijd
besteed aan voorbereidende activiteiten voor de bouw en inrichting van
een gezondheidscentrum op het terrein van Elf Gasha. Dit plan maakt
onderdeel uit van de inkomens genererende initiatieven waarover ik
jullie informeer in het artikel: ‘de moeizame weg naar financiële
zelfstandigheid’.
In Nederland zijn er, met het oog op de fondswerving voor dit doel,
verschillende activiteiten ondernomen om het belang van een
gezondheidskliniek in Debre Markos bij een breder publiek onder de
aandacht te brengen.
Kortom, er is dit jaar veel in gang gezet om de toekomst van Elf Gasha
zeker te stellen en dit hopen we in 2018 verder te realiseren.
Namens DMA, de kinderen en de staf van Elf Gasha wens ik jullie
goede kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe.
Mulu Gashaw

Contactadres Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam - Telefoon 0184613684 - Email info@dmazh.nl - Website www.dmazh.nl

Nieuwsbrief nummer 16

december 2017

INITIATIEVEN OM DE WOONBOERDERIJ GEZELLIGER EN VEILIGER TE MAKEN
Het opknappen van de recreatiezaal
Voor dit doel is een gift ontvangen van deelcafé De Buurman te Hardinxveld-Giessendam
Giessendam en de
d parochie van de
Verrezen Christus te Voorburg.. De woonboerderij beschikt over een ruime recreatiezaal,
zaal, maar tot nu toe is de
inrichting beperkt gebleven tot twee tafels en 30 stoelen. De medewerkers zijn dolblij dat deze sobere ruimte
veranderd kan worden in een gezellige functionele recreatiezaal.
recreatiezaal In middels zijn de muren opnieuw geverfd en
werden een werktafel, een televisie en een opbergrek voor spel- en knutselmateriaal aangeschaft.

Verbetering van de veiligheid: een hek voor de compound van de
d Elf Gasha
Dankzij een actie van Vrijwilligers Café Averechts te Utrecht kan het hek in 2018 gerenoveerd worden!
Het terrein van de boerderij heeft een houten omheining die er voor zorgt dat er geen ongenode gasten binnen
komen en dieren niet weglopen. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen is het hard nodig dat de
omheining wordt gerenoveerd. Dit initiatief stimuleert tevens de werkgelegenheid omdat de restauratie zal worden
uitgevoerd door een bedrijfje uit Debre Markos. De fooien van de bezoekers Café Averechts maken dit mogelijk,
want tijdens de maanden november
ovember en december 2017 gaat alle fooi (verdubbeld
d uit de winst) naar dit doel.
doel

Extra bijdrage voor de dagopvang
Voor de medewerkers van Elf Gasha is het moeilijk om met het beperkte budget rond te komen. Immers zoveel
zwerfkinderen moeten geholpen worden. Dankzij locale samenwerking met hulporganisaties kan er veel gedaan
worden maar zij zouden
ouden zo veel meer willen doen. In december heb ik, met mijn dochters Helen en Sophie de
gelegenheid
gekregen om in de parochie de Verrezen Christus iets te vertellen over het ontstaan, de ontwikkeling
.
en de huidige situatie van Elf Gasha. Hun vriendin Rosa Verkerk – die uit Ethiopië geadopteerd is – heeft een mooi
en bijpassend lied gezongen. Een aantal parochieleden hebben een financiële bijdrage gegeven waarvoor we hen
heel dankbaar zijn. Ook zijn er mooie tekeningen en wenskaarten gemaakt die aan de kinderen verstuurd worden.
worden

WERKBEZOEK
Dit jaar stond mijn werkbezoek in het teken van de voorbereidingen van de gezondheidskliniek en van de toekomst
van de kinderen die binnenkort Elf Gasha gaan verlaten,
verlaten omdat ze de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Vaak verloopt de overgang naar zelfstandigheid probleemloos maar in een aantal gevallen vraagt dit om meer
aandacht, bijvoorbeeld in het geval van Lengerow.

De Vervoerservice
Lengerow is een voormalige zwerfjongen
zwerfjonge van 17 jaar. Hij werd op 14- jarig leeftijd van de straat gehaald en woont
sinds die tijd bij de Elf Gasha, mede omdat hij een aantal lichamelijke en fysieke beperkingen heeft.
Inmiddels heeft hij zijn basisopleiding afgerond maar ‘doorleren’ zit er voor hem niet in.
in Ook het vinden van een
betaalde baan blijkt lastiger dan gedacht. Omdat hij heel graag zelfstandig wil zijn en goed met mensen kan
omgaan bedacht hij een plan om inkomen te verwerven namelijk:
namelijk ‘De vervoerservice’.
Als bestuurder van een Tuk-Tuk
Tuk (Bajaj) wil hij mensen tegen betaling gaan vervoeren. Het is een haalbaar en nuttig
plan, want hiermee bouwt hij enerzijds aan zijn eigen toekomst en anderzijds helpt hij veel mensen in zijn omgeving
die vervoer nodig hebben. Voor
oor de arme bevolking in Debre Markos is eigen vervoer of openbaar vervoer geen
optie, het is gewoonweg te duur. De beschikbaarheid van een vervoerservice via een Tuk-Tuk
Tuk
(Bajaj) zou een
enorm hulpmiddel voor hen zijn omdat het een praktisch en betaalbaar
betaalbaar vervoermiddel is.
De begeleiding van dit initiatief kan plaatsvinden vanuit Elf Gasha. We hopen dit plan in 2018 te kunnen realiseren
via fondswerving in Ethiopië en Nederland.
Nederland
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DE MOEIZAME WEG NAAR FINANCIELE ZELFSTANDIGHEID
In het ‘Beleidsplan financiële onafhankelijkheid periode 2017/2020’ heeft Elf
Gasha activiteiten opgenomen om structurele inkomsten te genereren en zo
minder afhankelijk te worden van de donaties door derden.

Kippenproject
Afgelopen zomer werd een kleinschalig plan in gang gezet om extra inkomsten
te verkrijgen via de verkoop van eieren. Hiervoor werd het aantal legkippen
uitgebreid. Inmiddels is er een leuke eierenhandel is ontstaan.

Bouw en inrichting van een gezondheidscentrum
Kinderwoonboerderij
- Dagopvang van zwerfkinderen
bij de woonboerderij en
gastgezinnen in de wijk
- Hulp en advies aan gezinnen
die zwerf jongeren willen
huisvesten
- Begeleiding zelfstandig
wonende jongeren
- Ontwikkeling kippenproject
- Nieuw hekwerk om het
terrein
- Voorbereiding gezondheidscentrum

Educatief Centrum

-Training sport en sociale
vaardigheden voor
zwerfjongeren uit de regio
- Cursussen Inkomens
genererende Activiteiten (IGA),
opvoeding en kooklessen voor
alleenstaande jonge moeders
uit Debre Markos stad en de
Amhara regio.

Daarnaast is een heel ambitieus plan in gang gezet namelijk om een gedeelte van
het gebouw aan te passen en te verhuren als gezondheidscentrum. Hierdoor
ontstaan in de toekomst structurele inkomsten en wordt de band met de
wijkbewoners versterkt. Vorig jaar werd een onderzoek naar het nut en de
noodzaak van medische wijkhulp afgerond. In de wijk en regio rond Elf Gasha
heerst grote werkloosheid; er woont een hoog aantal alleenstaande jonge moeders
en er zijn veel zwerfjongeren uit de omgeving.

Een belangrijk probleem is het ontbreken van medische hulp in de directe
omgeving, een plek waar de allerarmsten terecht kunnen voor betaalbare
medische hulp en goed advies.
DMA gaat dit gebrek aan toegankelijke gezondheidszorg terugdringen door de
bouw en uitrusting van een gezondheidscentrum in samenwerking met de locale
organisatie Elf & Gasha Medical Center PLC.
Vrouwen kunnen dan prenatale zorg krijgen en kinderen zullen worden ingeënt.
Ook komt er voorlichting over belangrijke onderwerpen op het gebied van
gezondheid zoals HIV/AIDS, malaria, ongewenste zwangerschap, gezinsplanning,
overdraagbare ziekten en traditionele praktijken (besnijdenis).
Daarnaast zullen er cursussen worden gegeven op het gebied van
gezondheidspreventie voor kinderen, moeders en andere belanghebbenden.
Het benodigde bedrag brngt DMA bijeen via acties en fondswerving.
Wilde Ganzen steunt ons initiatief, dit houdt in dat zij 50% premie geven
over het door ons geworven bedrag. Vanuit Ethiopië zal 5.000,- euro
worden bijgedragen. De fondswerving is inmiddels in volle gang.
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FONDSWERVING
STICHTING DRIELUIK
MAATSCHAPPELIJK ACTIEF (DMA)
DMA zet zich in voor het terugdringen van
extreme armoede door het ontwikkelen en
coördineren van kleinschalige duurzame
projecten. Wij zijn een kleine vrijwilligersvrijwilligers
organisatie die met een beperkt budget en
praktische initiatieven mensen helpt.
Onze activiteiten zijn kleinschalig,, duurzaam
en effectief; ontvangen donaties komen
rechtstreeks en volledig ten goede van de
projecten.
Op de website: www.dmazh.nl is alle
inhoudelijke en financiële informatie over
DMA te vinden.
Contactadres: Kievit 11, 3371 JP
Hardinxveld-Giessendam
Telefoon: 0184613684
E-mail: info@dmazh.nl
Kamer van koophandel nr.: 55177220

DMA heeft een ANBI
status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het voordeel van schenken
ken aan ANBI's is
dat uw gift - onder voorwaarden aftrekbaar is via uw belastingaangifte.
Kijk voor meer informatie op:
http://www.belastingdienst.nl/giften
giften

Om een gezondheidskliniek in Debre Markos te kunnen
realiseren is veel geld nodig. Naast het aanschrijven
aan
van
fondsen en bedrijven geeft DMA ook bredere bekendheid aan
dit initiatief. We doen dit via deelname aan grootschalige
activiteiten zoals een regionaal evenement of braderie.
Zo waren we ondermeer in september te vinden op de
Vlietdagen Leidschendam-Voorburg
Voorburg en in december bij de
Moonlightshopping
htshopping in Hardinxveld Giessendam.
Giessendam
Gelukkig steunt Wilde Ganzen ons ook hierbij en zonden onder
meer een TV spotje uit over dit project.

Voor donateurs en andere belangstellenden uit de regio
Leidschendam
dschendam organiseerden we een high tea.
Tijdens deze gezellige bijeenkomst informeerde ik de
aanwezigen over onze plannen voor de bouw van een
gezondheidskliniek en over de actuele ontwikkelingen bij
Elf Gasha.

HELP MEE OM HET AANTAL
DONATEURS VOOR ELF GASHA UIT TE
BREIDEN
Dankzij donateurs kan de opvang van
zwerfkinderen door Elf Gasha gerealiseerd
worden. Help mee om het aantal donateurs
uit te breiden. Dit kan eenvoudig via het
doormailen van deze Nieuwsbrief aan
vrienden en kennissen en hen daarbij te
wijzen op de mogelijkheid om donateur te
worden. Het gaat niet om grote bedragen.
Elke euro is welkom!
Ook een eenmalige bijdrage kan helpen.
Giften kunnen worden overgemaakt via
de Stichting DMA onder vermelding van:
Elf Gasha kinderwoonboerderij
Rekeningnummer NL29 RABO 0135
135 2097 73
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