Beste Donateurs en andere belangstellenden,
Op de valreep van dit jaar brengen we nog een nieuwsbrief uit met berichten over de stichting.
Sinds de laatste nieuwsbrief van augustus is de Corona situatie in Ethiopië niet wezenlijk veranderd, maar het conflict
in Tigray is verergerd, waar een opstand aan de gang is tegen de centrale regering. Wij vertellen er hier meer over.
Een goed bericht, ondanks alle problemen is de financiële positie van Mambo Poa prima te noemen, dankzij onze
trouwe donateurs.
Student Wakjira Ararsa ziet zijn studie geneeskunde verstoord worden, maar houdt toch goede moed.
Ook Daniel Dieraert probeert zo goed mogelijk de situatie het hoofd te bieden.
Beiden hebben een persoonlijk bericht aan jullie.
Het bestuur wenst iedereen veel kracht en positiviteit, in de verwachting dat 2021 steeds voorspoediger zal verlopen.
Jan Wolters, voorzitter
De situatie in Ethiopië
Het werk van Mambo Poa in Ethiopië wordt momenteel beïnvloed door het conflict in de deelstaat Tigray en de
Corona crisis. De oorlog tussen de federale overheid van Ethiopië en de deelstaat Tigray was enkele weken geleden
ook in Nederland dagelijks in het nieuws. De leiders van Tigray hebben bijna dertig jaar het politieke en economische
leven in heel Ethiopië gedomineerd. Met de aanstelling in april 2018 van Abiy Ahmed als de nieuwe minister-president
kwam aan hun overheersing een einde. Hij heeft bij zijn aanstelling duidelijk gemaakt dat hij in zijn regering de
etnische diversiteit van het land beter wilde weerspiegelen. De oude machthebbers moesten hun verkregen bezittingen
teruggeven. Zij hebben echter de tijd sindsdien alleen gebruikt om hun macht in hun eigen staat te verstevigen en hun
leger te versterken. Het werd steeds duidelijker dat een gewapende strijd zou volgen. Afgelopen zomer al zijn twee
jonge medewerkers van het bedrijf van Daniel vanuit Addis Abeba teruggekeerd naar hun geboortestreek in Tigray
met het idee dat zij ‘hun land’ moesten verdedigen als ‘de vijand’ zou komen.
Na een korte strijd heeft het Ethiopische leger nu de situatie in Tigray onder controle. Waarmee niet gezegd is dat het
conflict is opgelost, integendeel, het zal nog lange tijd een stempel op het land blijven drukken. Veel hangt af van hoe
de Ethiopische overheid met de mensen uit Tigray zal omgaan. Zoals altijd zijn de ‘gewone’ mensen juist slachtoffer
van het conflict en zij zullen geholpen moeten worden.
Mambo Poa heeft geen studenten in Tigray en de strijd speelde zich niet af in Addis Abeba of andere grote steden van
het land. Maar onze studenten in de andere delen van Ethiopië merken zeker de gevolgen en de beperkingen door het
conflict in Tigray.
De Corona situatie in Ethiopië is sinds onze laatste nieuwsbrief niet wezenlijk veranderd. Het aantal besmettingen en
het aantal mensen dat overlijdt aan Covid 19 is volgens de officiële cijfers relatief laag. Maar de werkelijke situatie
rond Covid 19 is moeilijk te achterhalen. Er wordt in vergelijk met Europese landen weinig getest. Daarbij kan nog
komen dat de Ethiopische overheid de cijfers lager houdt dan ze in werkelijkheid zijn om sociale onrust te voorkomen.
Mensen kunnen zich gratis laten testen in ziekenhuizen van de overheid en tegen betaling in particuliere klinieken.
In Addis Abeba en andere grote steden zijn de scholen en universiteiten weer open. Onze studenten kunnen weer
college volgen op voorwaarde dat ze al in de universiteitsstad waren toen het onderwijs hervat werd. Als ze nog in hun
geboortedorp waren moeten ze daar voorlopig blijven. Studenten kunnen onderwijs ook online volgen via Telegram.
De gezondheid en veiligheid van de studenten staat voor ons vanzelfsprekend voorop.
Persoonlijke schrijven van Daniel
Ik verblijf op het moment in Frankrijk met mijn gezin. Ik zal binnenkort terugvliegen naar Addis Abeba om het werk
voor mijn reisorganisatie weer op te pakken. Mijn vrouw en de kinderen zullen niet teruggaan. Onze kinderen gaan nu
naar een lokale school hier in Frankrijk. Ik zal een nieuwe evenwicht moeten vinden tussen werken in Ethiopië en tijd
kunnen doorbrengen met mijn familie in Frankrijk. Het werk voor Mambo Poa zal ik delen met Habtamu Teferie, de
jongeman die zich heeft voorgesteld in de vorige nieuwsbrief. We hebben intensief contact met elkaar via mail, Zoom
en Whats App. Hierdoor kan het werk voor Mambo Poa op een goede manier worden voortgezet.
Financiën
We moeten er in onze begroting voor de komende jaren rekening mee houden dat onze studenten een studievertraging
oplopen door de Corona crisis. Ook hebben we het afgelopen jaar een aantal ex-studenten ondersteund die het door de
crisis moeilijk hadden. Daarnaast hebben we voor alle studenten het budget voor voeding verhoogd vanwege gestegen
voedselprijzen. De financiële middelen van de stichting zijn toereikend om deze extra kosten te kunnen betalen.
Dankzij al onze trouwe donateurs is ondanks de Corona crisis de financiële situatie van Mambo Poa goed te noemen.
We zullen jullie hierover in de volgende nieuwsbrief uitgebreider over informeren.
Bericht van een student
Als laatste willen we graag weer een van onze studenten aan het woord laten. Wakjira Ararsa studeert al enkele jaren
medicijnen aan de Arsi University in Asela.
‘Hey there, my name is Wakjira Ararsa. I’m one of your students. How is your country situation in this pandemic?
I think it’s the same problem all over the world. In our country there is a problem with some awareness of the virus.
It’s rarely that people wear facemasks and use sanitizer. But I’m doing well by being protective for myself and my
family as much as possible. About my school situation: my school was closed for almost 10 months because of the
pandemic and the political instability, but I hope we will get back to the course soon. You are the best organization I
have ever seen to help people and my thanks for all this kindness to have a scholarship by your organization.
Thank you and take care.

