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Beste lezer, 
 
De regentijd is in volle gang, de velden staan vol gewassen, de kinderen hebben zomervakantie. Het 
is tijd voor onze derde nieuwsbrief; met een update van de lopende projecten en de plannen voor de 
komende maanden. Inmiddels zitten er 130 kinderen in het project en is er volop activiteit. 
 
Bouw van het Child Centre 
In onze laatste nieuwsbrief, van april 2017, schreven we dat de bouw van het Child Centre van start is 
gegaan. Nu, 4 maanden later, is al goed te zien hoe het gaat worden; de vloer ligt er, de muren staan 
bijna overeind, er is een acht meter diepe 
put voor de afvoer van de wc’s. De 
contouren van de diverse ruimtes 
(kantine, keuken, sanitaire ruimte, 
kliniek, bibliotheek en noodwoningen) 
zijn zichtbaar. De bouwvakkers werken 
hard door, nog steeds is het de planning 
het Centre in 2017 te openen. 
De bouw van het Child Centre wordt 
volledig door Florensis gefinancierd uit 
de gift voor het 75-jarig jubileum van 
Florensis Nederland. 
 
Women empowerment project 
Van het geld dat we van onze individuele sponsoren hebben ontvangen hebben we een lening 
gegeven aan een “Women empowerment groep”. Dit is een groep vrouwen, die een bedrijf gaat 
opzetten. De groep is nu nog bezig met alle formaliteiten en vergunningen. In een volgende 
nieuwsbrief hopen we hier meer over te schrijven.  
 
Medische ondersteuning 
Dümmen Orange heeft de medische ondersteuning van de kinderen op zich genomen. In de periode 
van mid-april tot eind juni zijn er 40 kinderen langs geweest in hun kliniek. Ze zijn onderzocht en 
hebben indien nodig medicijnen ontvangen. Ook is er eerste hulp verleend. Daarnaast zijn er 
laboratorium onderzoeken gedaan (bloed, ontlasting, urine en testen op specifieke ziekten als 
hepatitis en tyfus). De verpleegkundige heeft ook voorlichting gegeven over persoonlijke hygiëne, over 
besmettelijke ziekten en hoe je deze kunt voorkomen, over HIV/aids en seksueel overdraagbare 
ziekten. De kinderen die medicijnen ontvingen hebben ook uitgelegd gekregen hoe ze die in moeten 
nemen en bewaren. 
 
Summerschool 
De zomervakantie duurt hier lang, wel bijna drie maanden. Om de kinderen bij te spijkeren in bepaalde 

vakken en vaardigheden en om ze structuur te bieden nu de 
school lange tijd is gesloten, heeft SAEDO met bijdragen van 
onze sponsoren de ‘Summerschool’ in het leven geroepen. 
Tijdens de zomervakantie worden de kinderen uit het project ’s 
ochtends op school verwacht, voor extra les in onder andere 
Engels, wiskunde, computervaardigheden en sociale 
vaardigheden. Daarnaast doen ze aan sport en spel en helpen de 
kinderen mee met schoonmaken van schoolmeubilair, eten 
voorbereiden voor de lunch en is er ook tijd om te spelen. Na de 
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lunch gaan de kinderen naar huis en kunnen ze bijvoorbeeld meehelpen op het land of helpen met 
het hoeden van koeien en geiten.  
 
De docenten van de Summerschool zijn studenten die volgend 
jaar gaan studeren aan het hoger onderwijs en die door les te 
geven op de Summerschool een bescheiden inkomen hebben 
waar ze hun studiematerialen mee kunnen financieren. Een 
win-win situatie dus. Je ziet dat de kinderen ervan genieten 
iets te leren. Zelfs de kleintjes kunnen het alfabet al 
opdreunen, dat hebben ze in de afgelopen weken geleerd.  
 
Geiten en kippen 
Op het terrein van Florensis Ethiopia en Florensis Abyssinia worden kippen, schapen, koeien en geiten 
gehouden. De winst van de eieren en de verkoop van de dieren gaat naar het project. De dieren zijn 
erg in trek bij de medewerkers, vooral na de lange periode van vasten. Ze worden dan ook gretig 
afgenomen.   

 
Auto 
SAEDO heeft nu ook een eigen personenauto. Deze is gedoneerd door een Ethiopische organisatie. 
Het is fijn dat deze auto er is, het geeft flexibiliteit aan de project staf; kinderen kunnen er mee naar 
de kliniek gebracht worden of zelfs naar ziekenhuizen verder weg, er kunnen spullen uit Addis Ababa 
gehaald worden.  Ze zijn niet meer afhankelijk van auto’s die door de drie bedrijven ter beschikking 
werden gesteld. 
 
Renovatie huizen 

De huizen die we begin dit jaar hadden uitgekozen voor 
renovatie zijn opgeknapt. In onze vorige nieuwsbrief 
schreven we al dat zaken hier vaak anders lopen dan 
gepland. Van het ene huis bleek het veel meer werk te zijn 
en dus duurder te worden, omdat ook de muren vervangen 
moesten worden. Gelukkig is ook daar weer budget voor 
gevonden.  
Nu het regenseizoen is blijken er meer huizen te zijn die 
onderhoud nodig hebben, of zelfs opnieuw gebouwd 
moeten, het geld in onze ‘huizenpot’ wordt dus goed 
besteed. 
 



Koka Children Project 
~ Social and Environmental Development Organization ~ 

 

 

Nieuwsbrief # 3 - 2017-09 

 
Het SAEDO project team  
Bij een steeds groter wordend project met brede activiteiten en inmiddels 130 kinderen is het lokale 
projectteam erg belangrijk. Naast het algemeen managen van het project is iemand die zorg draagt 
voor de algehele gezondheid van de kinderen en families van belang. Het project is op zoek naar een 
sociaal werker en ‘health officer’ die de families op allerlei gebied gaat begeleiden. Veel families 
hebben problemen op het gebied van gezondheid, ze hebben te maken met werkloosheid en hun 
huisvesting is niet altijd in orde. Daarnaast zorgen ze ook nog voor een kind dat niet hun eigen kind is. 
Hier kunnen ze  hulp en ondersteuning bij gebruiken. 
 
Op termijn, as het Child Centre klaar is en in gebruik wordt genomen, zal het project een  
gediplomeerde ‘health officer’ aan moeten nemen. In verband met de Ethiopische regelgeving en 
vergunningen maar uiteraard ook als waardevolle ondersteuning voor de kinderen op 
gezondheidsgebied. Voor de korte termijn wordt er een social worker gezocht die de families 
begeleidt.  
 

De plannen voor de komende maanden: 

De komende maanden hopen we geld beschikbaar te stellen voor:  

• De aanschaf van schooluniformen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar (september) hebben 
diverse kinderen nieuwe uniformen nodig.  

• De uitdeelactie rondom rond het Ethiopisch Nieuwjaar op 11 september. We delen dan olie, 
bloem, schoolspullen en kleding uit aan alle kinderen van het project en de gezinnen die hen 
verzorgen. 

• Renovatie van meer huizen, er zijn nog ten minste twee 
huizen ernstig beschadigd tijdens het regenseizoen. 

• De aanschaf van bibliotheek boeken. Als het Child Centre af 
is kan de bibliotheek ruimte daar gevuld worden. We willen 
de bibliotheek voorzien van studieboeken, computerboeken 
en leesboeken in diverse talen (Amhaars, Afaan Oromia, 
Engels). 

• Op de langere termijn willen we geld inzamelen voor 
speeltoestellen die we kunnen neerzetten bij het nieuwe 
Child Centre. 

 

 
Als u het Koka project wilt sponsoren, neem dan contact op met Hilde of Marijke, dan kijken we 
samen naar de opties, uw voorkeuren en kunnen we praktische afspraken maken. 

 
Contact informatie voor internationale sponsors: 
Hilde Duns:  dunshilde@hotmail.com 
Marijke Westerman:  westerman.marijke@gmail.com 

 
Project coordinator SAEDO: 
Dhr Nemewak Ararsa  nemewak9@gmail.com 
Tel:    + 251 (0)9 39 75 81 82 of +251 (0)9 11 65 56 85 
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