
MOV GROEP CASTRICUM ETHIOPIË 

 

 
 

Nieuwsbrief nr. 8, september 2013. 
 
 

Graag nodigen wij  u uit voor een Ethiopische maaltijd. 
 

Datum: vrijdag 11 oktober 2013 
Plaats: Parochiehuis Dorpsstraat 113, Castricum 

Tijd: 18.00 uur 
Kosten: €15,-- inclusief 2 consumpties. 

 
De opbrengst komt geheel ten goede aan ons lunchpakkettenproject in Ethiopië. 
Opgeven kan via e-mail of telefonisch: jeannekevdn@gmail.com of 06 - 202 721 90. 
Vorige keer was de maaltijd erg gezellig en – niet te vergeten – erg lekker. Dit keer gaan wij het zelf 
proberen. Wij hopen dat het net zo lekker wordt. De basis is in ieder geval goed. De injerra’s (een 
soort pannenkoeken) worden ter beschikking gesteld door Ethiopisch restaurant Lalibela, Eerste 
Helmersstraat 249, Amsterdam. 
 
In november is er weer een informatieochtend voor de sponsorouders. 

Datum: zondag 3 november 2013. 
Plaats: Parochiehuis Dorpsstraat  113, Castricum 

Tijd: 11.00 uur 
 

 
 
Ons sponsorproject is begonnen in september 2009 en gaat nu dus het vijfde jaar in. Tijd voor een 
evaluatie. 
  
Van de oorspronkelijke 150 kinderen die sinds 2009 door ons gesponsord worden, hebben 35 
kinderen afscheid van ons genomen om de volgende redenen: 

- de lagere school opleiding is afgerond en ze zijn  doorgestroomd naar een technische school 
of naar een beroepsopleiding; 

- trouwen; 
- een kind is overleden. 

Elk afscheid geeft een ander kind de mogelijkheid om aan ons project deel te nemen. 
Vanaf 2009 hebben wij dus 35 ‘nieuwe kinderen’ laten instromen. 

mailto:jeannekevdn@gmail.com


Dankzij onze financiële bijdrage zijn het schooluniform en de boeken voor onze kinderen geen 
obstakel om naar school te gaan. Hun leven is positief veranderd en dat geeft hun een toekomst. De 
kinderen zijn zich dat terdege bewust en zijn ons heel dankbaar. De schoolresultaten worden 
nauwlettend gevolgd door de coördinatrice Rahel en pastoor Kaleab. 
 
Om u een indruk te geven wat u voor de kinderen betekent, hieronder een interview met een van de 
kinderen. 
 
Hoe heet je?  
Ik heet Webit Berhnu 
Wat is jouw gezinssituatie?  
Ik woon met mijn oma. 
Hoe zijn jullie levensomstandigheden?  
Ik woon alleen met oma, we hebben geen inkomen en we zijn afhankelijk van goedgeefsheid van 
anderen 
Sinds wanneer neem jij deel aan dit sponsorproject? 
Sinds september 2009. 
Hoe ziet dit sponsorproject er voor jou uit?  
Ik heb geld gekregen om mijn schooluniform en mijn schoolboeken aan te schaffen. Bovendien krijg ik 
elke dag een lunch. 
Hoe leefde jij voorheen?  
Vroeger  was het erg moeilijk. Ik had altijd honger. Mijn oma is heel arm en we hadden niet elke dag 
eten. 
Is jouw leven nu veranderd?  
Webit lacht en kijkt heel blij. Dat zegt alles. 
 
Onderstaand ziet u een overzicht van de doorstroming van de 150 kinderen.  
14 kinderen van de babyverzorging zijn doorgestroomd naar de 1e klas. 
20 kinderen van Kleuterschool fase 1 zitten nu in de 2e klas. 
9 kinderen van Kleuterschool fase 2 zitten nu in de 3e klas. Etc. 
 
jaar Schoolniveau in 09  jaar Doorgestroomd 

naar  
Aantal 
kinderen 

2009 Babyverzorging  2013 1 14 
2009 Kleuterschool 1  2013 2 20 
2009 Kleuterschool 2  2013 3 9 
2009 Kleuterschool 3  2013 4 20 
2009 1e klas  2013 5 13 
2009 2e klas  2013 6 18 
2009 3e klas  2013 7 16 
2009 4e klas  2013 8 9 
2009 5e klas  2013 9 7 
2009 6e klas  2013 10 3 
2009 7e klas  2013 11 4 
2009 8e klas  2013 12 1 
2009 9e klas  2013 10+2 1 
2009 9e klas  2013 University 1 
2009  Vervangen 2013 Kleuterschool 14 
    totaal 150 
Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl 
Vergeet u niet zich op te geven voor de Ethiopische maaltijd en informatieochtend in uw agenda te 
zetten . 
 
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 ). Hier kunt u ook terecht voor vragen. 
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