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NIEUWSBRIEF 13
Lieve donateurs en vrienden van Elf Gasha kinderwoonboerderij,

AGENDA ELF GASHA 2015
Kinderwoonboerderij:
⫸ begeleiding zelfstandig
wonende jongeren
⫸ ondersteuning, hulp en advies
aan gezinnen die de extern
wonende jongeren van Elf Gasha
huisvesten
⫸ bestuurstraining ‘Change the
Game’
⫸ beleidsontwikkeling en
uitvoering voor het uitbreiden van
de externe opvang van
zwerfjongeren
⫸ medewerking onderzoek TTAF
t.b.v. medische kliniek

Elf Gasha Educatief Centrum:
⫸ computertraining voor
zwerfjongeren uit de regio
⫸ Cursussen voor
Inkomensgenererende Activiteiten
(IGA), opvoeding en kooklessen
voor alleenstaande jonge moeders
uit de Amhara regio en de wijk
Kebele 04 van Debre Markos stad
⫸ sport, spel en muziek
⫸ opleiding aan vrouwen uit de
wijk die m i.s.m. Elf Gasha
zwerfjongeren huisvesten

In 2015 is er veel gebeurd bij de kinderwoonboerderij Elf Gasha, vooral op
bestuurlijk niveau. De hoogste tijd dus voor informatie over de
ontwikkelingen die in Debre Markos plaatsvonden.
In deze Nieuwsbrief breng ik jullie op de hoogte van de initiatieven die het
stichtingsbestuur heeft genomen om de voornemens tot verdere financiële
verzelfstandiging vorm te gegeven. Zij volgden hiervoor in Ethiopië een
door Impulsis/Wilde Ganzen ontwikkelde training.

Onderzoek wijkgerichte medische zorg
Een ander bestuursinitiatief van zowel DMA als Elf Gasha betreft de
medewerking aan een onderzoek van The Three Aid Foundation (TTAF).
Met deze organisatie kwam ik in contact tijdens mijn bezoek aan de
partnerconsultatie van WildeGanzen. Met TTAF besprak ik de noodzaak
van een dokterspost op het terrein van Elf Gasha of in de wijk Kebele 04.
Naar aanleiding hiervan kreeg ik dit najaar van hen de opdracht om in
Ethiopië een onderzoek in te stellen naar de noodzaak en het nut van een
medische kliniek in Debre Markos en om een inventarisatie op te stellen
met betrekking tot de juridische en praktische voorwaarden hiervan.
Op dit moment ben ik bezig met de uitwerking hiervan en in de volgende
Nieuwsbrief kan ik u meer vertellen over de eventuele realisatie van dit
project.
Werkbezoek aan Elf Gasha
Een onderdeel van het onderzoek vormde gesprekken met het bestuur van
Elf Gasha en organisaties uit de wijk Kebele 04. Een mooie gelegenheid
voor mij om me op de hoogte te stellen van de actuele ontwikkelingen bijn
de kinderwoonboerderij.
Het was heerlijk om de kinderen persoonlijk weer te kunnen zien en met de
medewerkers te kunnen praten over tal van zaken.
Verderop kunt u lezen hoe het met de kinderen gaat en welke
ontwikkelingen er vanuit het Educatief Centrum plaatsvinden.
De kinderen zien er vrolijk en gezond uit. Ze doen erg hun best op school
en laten jullie hartelijk groeten.
Dankzij de inzet vanuit Elf Gasha en de ondersteuning door sponsors en
donateurs kan ik in 2015, vanuit de stichting Drieluik Maatschappelijk
Actief, terugzien op positieve ontwikkelingen.
We slagen er in om het aantal zwerfkinderen in Debre Markos en
omgeving terug te dringen en hen kansen te bieden voor een ander en
beter leven. En tevens worden vanuit het Educatief Centrum tal van
initiatieven genomen om armoede te overwinnen.
Namens het bestuur, de kinderen en de vrijwilligers van Elf Gasha en de
medewerkers van DMA en mijzelf wens ik u goede kerstdagen en een
gezellige jaarwisseling toe.

Mulu Gashaw
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OPVANG EN BEGELEIDING
Hoe gaat het met de zelfstandig wonende jongeren?

In 2014 namen de allereerste bewoners van Elf Gasha afscheid om zelfstandig verder tegaan, waarbij ze in
.
het eerste jaar kunnen terugvallen op de medewerkers van Elf Gasha. Volgens de laatste informatie
gaat het goed met Hiwot en haar broer Eyasu sinds zij bij hun oudere broer wonen. En ook de studies
van Abraham, Yese en Meron verlopen volgens plan.
Nieuwe bewoners.
Inmiddels zijn er weer vier kinderen bijgekomen 1 meisje en 3 jongens. Het zijn (v.l.n.r.) Yegbaru (7 jaar), Hiwot (9
jaar), Yilkal (11 jaar) en Tesfahun (9 jaar). In een volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over deze kinderen en
de kinderen die onder begeleiding van Elf Gasha, extern worden opgevangen.

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

Nieuwsbrief nummer 13

december 2015

BIJZONDERE ACTIES EN
PR

BESTUURSLEDEN ELF GASHA VOLGEN HET
PROGRAMMA: ‘CHANGE THE GAME’

Ook dit jaar hebben de
financiële bijdragen van onze
vaste donateurs gezorgd voor
een stabiele ondersteuning aan
de kinderwoonboerderij van Elf
Gasha. Daarnaast waren er
een aantal opmerkelijke
initiatieven:
⫸ ter gelegenheid van haar
ste
50 verjaardag hield mevrouw
Langerak onder familie en
vrienden een inzameling. Deze
actie bracht maar het geweldige
bedrag op van 1.136,- Euro.
⫸ vanuit de parochie van de
Verrezen Christus te Voorburg
werd dit voorjaar, door middel
van een collecte een bedrag
bijeen gebracht van 392,72
Euro.
⫸ door de familie van Deijk
werden wij blij verrast met een
bijdrage van in totaal 350,Euro.
Bovengenoemde bedragen
komen volledig ten goede aan
de kinderen van Elf Gasha.

Op uitnodiging van Impulsis/WildeGanzen bezocht ik de partnerconsultatie
die dit jaar plaats vond te Amersfoort.
Naast de mogelijkheid om te netwerken en van gedachten te kunnen
wisselen met andere organisaties zijn we ook geïnformeerd over de vele
veranderingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

PR
Om meer bekendheid te geven
aan het werk van DMA geven
wij (op aanvraag) voorlichting
over de projecten. Zo kunnen
bedrijven, instellingen, kerken
of scholen die meer willen weten
over Elf Gasha kennis maken
met ons werk.

In Nederland zijn er minder fondsen beschikbaar en tegelijkertijd is er in
veel ontwikkelingslanden een groeiende middenklasse. Daarnaast worden
de lokale overheden van ontwikkelingslanden vaker aangesproken op hun
over
taken
om de armoede van hun bevolking te bestrijden en inwoners van
ontwikkelingslanden zijn in toenemende mate in staat om zelf te werken
aan perspectief voor hun armere medeburgers. Dit betekent dat de
verantwoordelijkheid voor mensen die in armoede leven nadrukkelijker in
de ontwikkelingslanden zelf komt te liggen. Deze veranderingen hebben
ertoe geleid dat Impulsis in Ethiopië een pilot wilde organiseren van het
‘Change the Game-programma’. Dit programma werd onlangs door Wilde
Ganzen ontwikkeld en zal in de komende jaren uitgevoerd worden in
verschillende landen. Bestuursleden van Elf Gasha hebben deze kans
aangegrepen en volgden de training die in Ethiopië plaats vond en
bestond uit advies en ondersteuning aan de deelnemende organisaties in
hun mogelijkheden om zelf fondsen te werven en het vergroten van hun
‘claim making power’. Met claim making power wordt bedoeld dat mensen
die leven in armoede kunnen opkomen voor hun rechten, door overheden,
kerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven te wijzen op hun
plichten. Kortom: lobby vanuit een eigen kunnen.
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Uitbreiding externe opvang
Mede door het volgen van de change the game training heeft het bestuur van Elf Gasha opnieuw een stap kunnen
zetten in de financiële verzelfstandiging en verdere ontwikkeling van de organisatie.
Een van de mogelijkheden om meer kinderen te kunnen helpen is externe opvang van zwerfkinderen.
De kinderen wonen niet op de kinderwoonboerderij maar bij een gastgezin, dat wordt geadviseerd en ondersteund
door de medewerkers van Elf Gasha. De kinderen gaan ook naar school, krijgen medische verzorging en staan in
contact met de kinderen die wel op de woonboerderij verblijven.
Wanneer het aantal gastgezinnen kan worden uitgebreid, kunnen er meer kinderen worden opgevangen. Omdat er
onvoldoende menskracht is om nieuwe gastgezinnen te kunnen steunen en begeleiden is vanuit het Educatief
Centrum een training ontwikkeld voor vrouwen uit de wijk die hen leert om ondersteuning, hulp en advies te geven
aan de gezinnen die de extern wonende jongeren van Elf Gasha huisvesten.
Voor de kosten verbonden aan de voorbereiding en uitvoering van dit initiatief heeft het bestuur van Elf Gasha
zelfstandig en met positief resultaat een subsidieaanvraag ingediend. Hierdoor hebben Inmiddels 10 vrouwen een
training gevolgd.
Educatief Centrum
Het Educatief Centrum van Elf Gasha is inmiddels een begrip geworden in de wijk Kebele 04 van Debre Markos
Stad en omgeving. Veel (zwerf) jongerenn weten de weg te vinden en volgen met plezier de activiteiten op het
gebied van sport en spel.

Een belangrijk initiatief vanuit het Educatief Centrum zijn de Inkomens Genererende Avtiviteiten (IGA).
voor alleenstaande moeders. Alleenstaande moeders (jonge meisjes) uit het arme deel van de bevolking zijn
kwetsbaar. Niet alleen omdat ze vaak geen inkomen hebben maar ook omdat het hen ontbreekt aan vaardigheden
om zelf een inkomen te genereren en doorgaans tevens moeite hebben om hun kinderen op te voeden en te
onderwijzen waardoor hun kinderen ook een leven van armoede tegemoet kunnen zien.
Om deze vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken zijn er verschillende IGA activiteiten. De moeders die
hier aan deelnemen worden geselecteerd door maatschappelijke organisaties en kerken. Inmiddels hebben 20
vrouwen met succes aan IGA activiteiten deelgenomen.
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DOELSTELLING VAN
DE ELF GASHA
KINDERWOONBOERDERIJ
Ethiopië is een arm land met een groot
aantal kwetsbare kinderen die ouders
en familie verloren door oorlog, geweld
of het HIV virus. In Debre Markos (NWEthiopië) staat de kinderwoonboerderij
Elf Gasha, een toevluchtsoord voor
zeer jonge zwerfkinderen zonder
ouders of verzorgers.

Elf Gasha betekent oneindige
bescherming in het Amharic.
Zonder opvang zwerven veel van deze
kinderen op straat, volgen geen
onderwijs en missen de nodige sociale
contacten voor een gezonde
ontwikkeling. Elf Gasha biedt de
kinderen niet alleen aandacht,
veiligheid, voeding en een slaapplek
maar ook medische verzorging en
scholing. Mede dankzij de hulp van
donateurs en sponsors kan aan
zwerfkinderen uit Debre Markos en
omgeving toekomstperspectief
geboden worden.
De woonboerderij heeft in eerste
instantie een educatieve functie.
Op termijn zullen vanuit het
stichtingsbestuur ook inkomsten voor
het project gegenereerd kunnen
worden. Op dit moment wordt de
opbrengst van de boerderij zoals
groenten, eieren en melk vooral benut
om in het eigen levensonderhoud te
voorzien.
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DONATEURS GEZOCHT
Naast de ontwikkelingskosten voor de Elf Gasha woonboerderij blijft er
ook voor de lopende zaken geld nodig. Bijvoorbeeld voor:
 tijdelijke opvang van extra kinderen in de woonboerderij
 tijdelijke opvang van zwerfkinderen buiten de woonboerderij
 medische zorg van de kinderen
 extra cursussen voor getalenteerde kinderen (b.v. tekenen / sport)
 deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stafleden
Elf Gasha wordt geadviseerd en ondersteund door de stichting Drieluik
Maatschappelijk Actief (DMA). DMA wil het aantal donateurs uitbreiden.
U kunt daarbij helpen door familie of vrienden op de hoogte te brengen
van de Elf Gasha kinderwoonboerderij. Zij kunnen bijvoorbeeld ook
donateur worden, een fondswervingsactie voor Elf Gasha organiseren
of eenmalig een bedrag storten voor dit goede doel. Elke bijdrage
wordt door ons op prijs gesteld. Belangstellenden kunnen gebruik
maken van het onderstaande formulier en dit opsturen naar ons
secretariaat. Nieuwe donateurs ontvangen een leuke verrassing!
Donateurs krijgen twee keer per jaar de digitale Nieuwsbrief en worden
uitgenodigd voor de donateurbijeenkomsten.

DMA heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het
voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift - onder voorwaarden
- geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar
inkomen.
Kijk voor meer informatie op: http://www.belastingdienst.nl/giften.
______________________________________________________
Ja, ik steun de Elf Gasha kinderwoonboerderij!
Naam en voorletters dhr/ mw: .........................................................
Straat en huisnummer: ....................................................................
Postcode:…… ..................................................................................
Plaats:………. ...................................................................................
Telefoon:……. ..................................................................................
E-mail:………. ..................................................................................

Ik word donateur voor een bedrag van:
O 5,- Euro per maand
O 10,- Euro per maand
O 25,- Euro per maand
O een ander bedrag te weten ………Euro per...
O eenmalig een gift over te maken van ………...

Stichting DMA onder vermelding van:
Elf Gasha kinderwoonboerderij
Rekeningnummer NL29 RABO 0135 2097 73
Contactadres: Kievit 11, 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Telefoon: 0184613684 E-mail: info@dmazh.nl
Kamer van koophandel nr.: 55177220
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