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Nieuwsbrief nr. 6 oktober 2012. 
Graag nodigen wij u uit voor een informatieochtend over Ethiopië. 
 

Zondag 28 oktober 
11 uur 

Parochiecentrum Castricum 
Dorpsstraat 113 

Castricum 
Om 11 uur staat de koffie klaar, bij mooi weer ook in de tuin van het 
parochiecentrum. Rond half een sluiten wij het geheel weer af. 
 
Onze voorzitter, Jeanneke van Diepen, gaat een tweede bezoek aan Ethiopië 
brengen. Zij hoopt ons weer heet van de naald te kunnen vertellen over haar 
ervaringen daar. 
 

 
 
Er is goed nieuws over het lunchproject. Er is een gebouw! Hier kunnen de 
maaltijden bereid worden en de kinderen kunnen er eten. Het gebouw is voor twee 
jaar gehuurd. Per 1 juli is alles officieel. Ook worden daar buitenschoolse activiteiten 
georganiseerd voor de kinderen die aan het lunchproject deelnemen en de andere 
kinderen die door ons geholpen worden naar school te gaan. De kinderen kunnen er 
huiswerk maken en zelfs Engelse les krijgen. Er is een bescheiden binnenplaats 



waar ze kunnen spelen en rondom het huis is er ook genoeg ruimte. Het gebouw 
moet wel enigszins worden opgeknapt en er moet meubilair komen. Er is dus nog 
heel wat nodig, maar het begin is er! 
 

 
 
Vrijdag 29 juni hebben wij een Ethiopische maaltijd gehouden. Hier ziet u de 
‘injerra’s’ (een soort pannenkoeken) die een heerlijke vulling krijgen. En één van de 
Ethiopische dames, die deze maaltijd voor ons bereid hebben. Zo proefden 
Ethiopiëgangers en niet-Ethiopiëgangers de smaak van Ethiopië. De opbrengst was 
voor het lunchproject. 
 
Het adoptieproject gaat het vierde jaar in. Het schooljaar in Ethiopië is weer 
begonnen, net als hier. Als u uw bijdrage voor 2012 nog niet hebt overgemaakt, is dit 
misschien een mooi moment om dit te doen. 

Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer van de 
RABObank 3119 02  294 

t.n.v Parochie de Goede Herder 
o.v.v. project Kaleab 

 
Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl 
Als u vragen hebt, kunt u ons bereiken via e-mail: liahoogeland@zonnet.nl , of 
telefonisch: 0251 656100. 
 
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 ). 
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