
MOV GROEP 
CASTRICUM ETHIOPIË 
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Sinds de vorige nieuwsbrief is er het nodige gebeurd. De adoptie van 150 
schoolkinderen door DEM, de parochie De Goede Herder in Castricum en de 
parochies uit Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk en andere parochies uit de regio 
gaat voorspoedig. We blijven op zoek naar nieuwe deelnemers, omdat niet alle 
toezeggingen voor vijf jaar gelden. Kapelaan Kaleab is in september weer naar 
Ethiopië geweest. Daar heeft hij aan de deelnemende gezinnen de schoolbijdrage 
kunnen overhandigen. Zijn zuster Rahel verzorgt de verdere administratie. 
 
In november hebben we een ontmoetingsavond gehouden voor de adoptieouders. 
Velen van u zijn daar geweest. Roos Ament vertelde over Ethiopië en over haar werk 
daar als vroedvrouw. Piet de Wolf en kapelaan Kaleab vertelden over onze eigen 
activiteiten in Ethiopië. Het was niet alleen een leerzame, maar ook een heel 
gezellige avond. 
 

 
 
In december hebben we met een kraam op de kerstmarkt in de tuin van Kapitein 
Rommel gestaan. Ondanks het dikke pak sneeuw was er een gezellige drukte. We 
verkochten artikelen uit Ethiopië en we hadden een loterij met heel veel prijzen. We 
hopen zo ook mensen van buiten onze parochie kennis te laten maken met ons 
project. Bovendien heeft een en ander €260 opgebracht. 
 
Het project voor opvang van gehandicapte meisjes gaat draaien. Er is een gebouw 
gevonden in Wolkite, 150 km. ten zuidwesten van Addis Abeba. Dit gebouw wordt 
gebruikt voor verstrekking van maaltijden aan ouderen. De rest van de dag stond het 

 



leeg. Nu gaat het gebruikt worden voor de opvang van enkele gehandicapte meisjes. 
Eerst een bescheiden aantal, dit gaat groeien, maar het blijft kleinschalig. 
 

 
 
Van 'Castricum helpt Mutthatara ontvangen we voor dit project een bijdrage van 
€6000,-. Het project is ook als project geaccepteerd door de Vastenaktie. Dit 
betekent dat bijdragen uit onze parochies voor de Vastenaktie ten goede komen aan 
dit project en dat de Vastenaktie het bedrag ook nog aanvult. Dit geldt voor bedragen 
die via de parochie binnenkomen, via de collecte of de bus achterin de kerk. Voor 
bijdragen per bank geldt het alleen als hierbij het projectnummer wordt vermeld. 

Dit projectnummer is 104655; 
(Het gironummer van de Vastenaktie is 5850 ten name van Vastenaktie ) 

 
Natuurlijk gaan we ook proberen extra geld bij elkaar te brengen in de vastentijd. We 
organiseren een maaltijd op vrijdag 18 maart in de Eenhoorn in Bakkum (Tweede 
Groenelaan 5) en op 19 maart in het parochiehuis in Castricum (Dorpsstraat 113). 
Het gaat om een eenvoudige maaltijd, passend in de vastentijd. De maaltijd begint 
om 18.00 uur. De kosten bedragen €15. U kunt zich opgeven tot 9 maart per e-mail 
(liahoogeland@zonnet.nl) of schriftelijk bij het parochiesecretariaat. Vermeld u in 
ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen. 
 
Als u vragen hebt, kunt u ons bereiken via e-mail: liahoogeland@zonnet.nl , of 
telefonisch: 0251 656100. 
Uw bijdrage voor het project kunt u overmaken op RABObank 3119 02 294 
t.n.v. Parochie De Goede Herder 
o.v.v. project Kaleab. 
 
Met vriendelijke groet,  
MOV Groep Castricum-Ethiopië 
 
N.B. om zo weinig mogelijk kosten te maken, willen wij zoveel mogelijk via e-mail 
communiceren. Indien bij ons nog niet bekend, gelieve alsnog uw e-mail adres aan 
ons door te geven (liahoogeland@zonnet.nl ). 


