Beste Donateurs en andere belangstellenden,
Als donateur zul je misschien het nieuws volgen omtrent de Corona situatie in Ethiopië. Die is zorgelijk en heeft
verregaande gevolgen voor het leven daar en voor onze studenten. Ook de politieke situatie is niet goed. Door nationale
en internationale conflicten is er veel onrust. Door dat alles is het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten voor
Ethiopië, tot stilstand gekomen. Het bestuur volgt de situatie nauwgezet en verleent, waar nodig, extra financiële steun.
Hieronder wordt er nader op ingegaan.
Gelukkig is er ook een lichtpuntje. Daniel Dieraert, die in Ethiopië alle Mambo Poa zaken voor zijn rekening neemt,
stond daar tot voor kort alleen voor. Wij zochten al lang iemand die hem kan assisteren en, zo nodig, kan waarnemen.
Wij hebben Habtamu Teferie, een oud-student, bereid gevonden om dit op zich te nemen. Hij stelt zich aan je voor.
Mochten er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij jullie uiteraard daarover informeren.
Jan Wolters, voorzitter
De situatie in Ethiopië
De Corona crisis is ongetwijfeld de belangrijkste factor, maar de huidige situatie in Ethiopië wordt daarnaast door nog
enkele andere problemen bepaald. Om met de Corona crisis te beginnen: het aantal besmettingen in Ethiopië stijgt de
laatste weken gestaag. De overheid meldt 1000 besmettingen en 10 - 30 doden per dag, maar de onofficiële cijfers zijn
uiteraard vele malen hoger. Buiten de grote steden, als Addis en Diri Dawa worden maar weinig mensen getest. Het is
zorgelijk dat de regering geen verdere acties onderneemt. De restaurants en cafe’s zijn net zo vol als voorheen. Alleen in
de overheidsgebouwen en de banken zijn mondkapjes verplicht.
Een ‘lockdown’ is in Ethiopië niet mogelijk, het overgrote deel van de bevolking is afhankelijk van hun handel op straat
of van dagarbeid. ‘Social distancing’ is er bijna niet. De reactie van veel mensen is: ‘Only God can protect you’. De
regering van Ethiopië probeert prijsverhogingen van de eerste levensbehoeften tegen te gaan. Zonder veel succes, het
leven wordt met de dag duurder. Zijn de gevolgen van de Corona crisis in Nederland al groot, in een arm land als
Ethiopië zijn ze helemaal onoverzienbaar.
De dood van Hatchalu Hundessa, een populaire zanger en activist die op 29 juni werd vermoord, heeft tot opstand onder
de Oromo bevolking geleid. In diverse steden hebben de betogers een spoor van vernielingen achtergelaten. In Jimma en
andere steden zijn alle winkels en hotels met de grond gelijkgemaakt. De hotels van Haile Gebreselassie, een bekende
langeafstandsloper in zijn jonge jaren, in Ziway en Shashemene werden eveneens vernield.
De federale overheid wil de landelijke verkiezingen - de derde in de Ethiopische geschiedenis - uitstellen, maar de
regering van de deelstaat Tigray wil deze verkiezingen door laten gaan. Dit zou tot een (gewapend) conflict kunnen
leiden. Daarnaast dreigt er een internationaal conflict tussen enerzijds Ethiopië en anderzijds Egypte en Soedan over het
water van de Nijl. In Ethiopië wordt de Great Renaissance Dam gebouwd. Egypte en Soedan zijn bang dat hierdoor hun
watervoorziening door de Nijl wordt belemmerd. Egypte heeft gedreigd met militair ingrijpen.
Onze aanpak
We proberen de gevolgen van de Corona crisis voor onze studenten zoveel mogelijk te beperken. Alle scholen en
universiteiten zijn wegens de zomervakantie momenteel gesloten. Of ze in september weer opengaan is nog niet duidelijk.
We hebben intensief (telefonisch) contact met al onze studenten. Minstens een keer per maand worden alle studenten
buiten Addis Abeba gebeld. De studenten die in Addis Abeba wonen komen bij Daniel op kantoor. Daardoor zijn we
goed op de hoogte van de problemen die zich voordoen. Veel studenten hebben het financieel moeilijk, vragen voor het
eind van de maand of ze hun geld voor de volgende maand al kunnen krijgen. Het leven wordt met de dag duurder en dat
voelt iedereen. Behalve extra financiële ondersteuning van onze huidige studenten helpen we ook een aantal studenten die
in 2019 zijn afgestudeerd. Zij zouden het niet redden zonder onze steun. Zo hebben we een ex-student die met het Corona
virus besmet was geholpen. Hij is drie weken in het Millenium Covid-19 Centre opgenomen geweest. We steunen hem en
zijn moeder, die afhankelijk van hem is, om er weer boven op te komen.
Eind augustus gaan we de budgetten van alle studenten voor het komende schooljaar vaststellen. We zullen rekening
moeten houden met extra kosten vanwege de Corona crisis.
Onze man ter plaatse
Een assistent voor Daniel als ‘onze man ter plaatse’ was een probleem
waar wij al lange tijd een oplossing voor zochten. We hopen van harte
dat Daniel nog vele jaren zijn werk voor Mambo Poa kan voortzetten,
maar het leek ons noodzakelijk een assistent voor hem te zoeken die zijn
werkzaamheden in Ethiopië, zo nodig, tijdelijk kan overnemen.
Na lang zoeken hebben we in Habtamu Teferie een uitstekende
kandidaat gevonden. Habtamu, een oud-student van Mambo Poa, wordt
nu door Daniel ingewerkt en heeft al enkele taken van hem
overgenomen. Zijn inzet voor Mambo Poa is geweldig en omdat
Amhaars zijn moedertaal is en hij bovendien zelf student geweest is kan
hij makkelijk contact leggen met onze huidige studenten.
(Op de foto, Daniel en Habtamu samen aan het werk)

We laten hem graag zelf aan het woord:
My name is Habtamu Teferie and I’m a former student of Mambo Poa. I studied Tour Guiding, Hotel Management and
German language in Addis Abeba, thanks to the sponsorship of Mambo Poa. Now I’m ready with my study and started
working as a guide and I want to help back the next generation of Mambo Poa students. I get the help of Daniel, he is
always helping me with everything that I want and must do for the future. For the moment I’m helping by paying the
monthly fees of the students, asking the relevant information and trying to get the school results which is not always very
easy ! Glad to be part of this project !

