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Beste vrienden van Stichting Lalibela, 

U heeft al enige tijd niets meer van ons gehoord. Dat betekent echter niet dat we hebben 

stilgezeten. Integendeel. Hieronder leest u welke veelbelovende ontwikkelingen er voor het 

onderwijs aan blinden en het verschaffen van werk voor onze kwetsbare achterban gaande 

zijn. 

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven, dan verwijzen we graag naar onze website, die wel 

altijd actueel is. 

 

Blinden en onderwijs 

Het onderwijs aan blinde leerlingen in Ethiopië is op geen enkele manier te vergelijken met 

dat in Nederland. Docenten zijn niet opgeleid om deze jongeren te helpen, er wordt geen 

braille aangeleerd, er zijn geen voorzieningen zoals boeken in braille, laat staan digitale 

informatie. 

Het onderwijs aan blinden in Lalibela is al vijftien jaar een speerpunt van onze stichting. Daar 
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worden nu de eerste concrete vruchten van geplukt. Deze zomer studeerden onze eerste 

twee blinde studenten af aan de universiteit, zoals u hieronder kunt lezen. 

In augustus van dit jaar ging onze vrijwilliger en onderwijsexpert Teshome Asefa uit Addis 

voor ons op werkbezoek naar Lalibela. Hij ontmoette er onze acht universiteitsstudenten en 

voorzag ze van adviezen voor het komend studiejaar. Ook ging hij in gesprek met de scholen 

en de Blind Association om te bespreken hoe de begeleiding van blinde leerlingen op de 

lokale scholen beter kan worden gefaciliteerd.  

 

Blindenleraar Teshome leert de kersverse studenten Wolderufile  en Adane om te gaan met hun nieuwe laptops.  

 

Onze eerste blinde afgestudeerden  

We zijn enorm trots op onze studenten Tarik Keffie Wosson (op de foto) en Meseret Awoke 

Wubbet dat zij hun universiteitsdiploma Sociologie hebben behaald. Zij zijn niet de eerste 

afgestudeerden die voortkomen uit ons Sociaal Project, maar wel de eerste blinde studenten. 

Vanzelfsprekend hopen wij van harte, dat zij snel een betaalde baan zullen vinden. 
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Dit studiejaar zijn maar liefst vier blinde studenten van de middelbare school doorgestroomd 

naar diverse universitaire opleidingen. Wij konden - mede dankzij onze donateurs en enkele 

giften – hen allen van een laptop voorzien. Hierdoor hoeven zij geen medestudenten meer te 

betalen om hun boeken voor te lezen. 

In een later stadium zal het bestuur beslissen of de andere blinde studenten ook in 

aanmerking komen voor een laptop. Hiervoor gaan wij de komende tijd op zoek naar 

sponsors. Wilt u daaraan een steentje bijdragen? U weet ons te vinden! 

  

Met deze vier nieuwe studenten hebben wij nu tien blinde studenten in ons studieproject. 

Een van hen - Habtamu Melese - verdient hier een bijzondere vermelding. Naast zijn studie 

Rechten heeft hij een woordenboek geschreven en uitgegeven. Veelgebruikte vaktermen in 

het Amhaars zijn nu in het Engels beschikbaar en vice versa. 

 

Een droom komt uit 

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we u over ons voornemen om samen met Beza 

Amsterdam de plannen van Beza Lalibela voor de bouw van een sociale werkplaats te 

ondersteunen. Beza Lalibela is een zelfhulporganisatie van 1100 HIV-besmette mensen in 

en rond Lalibela. 

Met de werkplaats wil Beza werk creëren voor mensen met een grote afstand tot de 
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arbeidsmarkt. Dat wordt een mix van Beza-leden en leden van ons Sociale Project, waar 

voor een deel een overlap in zit. Doel is het stimuleren van de zelfredzaamheid, maar ook 

het stimuleren van hun integratie in de lokale samenleving. Daarnaast moeten in het gebouw 

trainingen en bewustwordingsprocessen opgezet worden. 

Minder dan een jaar na ons verkennende bezoek aan Lalibela is het pand klaar. Dat is vooral 

de verdienste van het bestuur van Beza Lalibela, die in de gemeente een welwillende partner 

gevonden heeft. 

Nog dit jaar start de eerste productielijn (een kaarsenmakerij). Gelijktijdig openen we een 

door de gemeente ter beschikking gesteld winkeltje, waarin naast de kaarsen en andere 

producten zoals dranken en versnaperingen verkocht worden. 

Stichting Lalibela kon dankzij de gift van Boeken Steunen Mensen uit 2016 de financiering 

van de sociale werkplaats voor haar rekening nemen. Om de werkgelegenheid verder uit te 

bouwen zijn nieuwe investeringen in trainingen en materialen nodig. We bereiden 

crowdfunding-activiteiten voor om die te kunnen bekostigen. Binnenkort hoort u meer van 

ons. 
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De werkplaats van Beza is deze week in gebruik genomen. 

 

Tijdens een workshop leerden 12 HIV-besmette mensen waskaarsen maken. Een gat in de markt. Was is 

in overvloed aanwezig in Lalibela, maar de toeristenwinkels bieden (nog) geen wasproducten aan. 
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 In 

optocht toonden de trotse makers hun kaarsen! 

 

Uitbreiding van ons bestuur 

Begin dit jaar verwelkomden wij twee nieuwe bestuursleden. 

Jos van den Brink nam het penningmeesterschap over van Rita van Iersel. Die taak is bij hem in goede 

handen, want hij is dagelijks beroepsmatig bezig met financiële zaken. 

De jurist Eric Maes buigt zich niet alleen over de nieuwe wet op de privacy, maar toont zich ook een 

waardevol bestuurslid in de algemene beleidsvorming en uitvoering. 

Jos en Eric namen de cheque van Hogeschool Leiden in ontvangst. Op de foto staan ze zij aan zij in 

het midden. 
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Gulle giften 

Dit najaar werd onze stichting blij verrast met enkele gulle giften. Hogeschool Leiden schonk 

ons € 3600, vanuit de gedachte dat ze daarmee bij een kleine, door vrijwilligers gerunde 

stichting een plons te weeg wilden brengen, in plaats van een druppeltje binnen een grote 

organisatie. 

Kleinere bijdragen ter ondersteuning van ons project met Beza kwamen van de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (€ 900) en van Reba Packaging (€ 500). 

En uiteraard zijn we ook dit jaar weer heel blij met de giften van onze vaste en eenmalige 

donateurs. Zonder hen zijn wij niet in staat onze projecten overeind te houden. 

 

Bezoek onze 'webshop'  

De feestdagen komen er weer aan. Bent u nog op zoek naar mooie cadeaus voor in de 

schoen of onder de Kerstboom? Kijk dan eens op onze 'webshop'. 

De artikelen die we aanbieden zijn allemaal gerelateerd aan onze projecten. Wat dacht u van 

(de prentbriefkaarten met) schilderijen van 'onze' kunstenaar Mikiyas Sewnet, originele 

Ethiopische kruisjes of een van de Afrikaanse boeken die onze schrijvende bestuursleden 

maakten? In het bijzonder raden we het door onze oprichter David van Reen gemaakte 

fotoboek 'Het land van de verbrande gezichten' aan. Dat laatste is alleen nog via onze 

stichting verkrjjgbaar voor de vriendenprijs van 25 euro. 
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De opbrengsten van al deze artikelen gaan rechtstreeks naar de allerarmsten van Lalibela.  

 

Ook losse donaties zijn natuurlijk van harte welkom. Wist u dat wij op onze website een knop 

'Doneren' hebben, waarmee  giften rechtstreeks kunnen worden overgeboekt? 

 

Stichting Lalibela en privacy 

Sinds 25 mei 2018 gelden strengere privacyregels. Stichting Lalibela moet voldoen aan de 

eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard 

willen wij aan die eisen voldoen en (mede) daarom hebben wij op de website van Stichting 

Lalibela ons privacyreglement geplaatst. 

Indien u van mening bent dat Stichting Lalibela uw persoonsgegevens gebruikt zonder uw 

toestemming, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via 

info@stichtinglalibela.nl. In dat geval vragen wij u om in de onderwerpsregel in ieder geval 

het woord privacy te vermelden. 
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Afzender: 

secretaris@stichtinglalibela.nl 

 

Wilt u geen mails meer van ons ontvangen, dan kunt u zich 

 hier uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
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