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Kære medlemmer 

Vi kan så småt tage afsked med 2015 og byde 2016 velkommen. I Etiopiens børn har 2015 været 

præget af både fornyelse og tradition. I bestyrelsen ønsker vi os det samme i 2016. Og det er jo 

det man må, når julen nærmer sig – altså ønske. Så her kommer lidt flere ønsker for 2016. 

Vi ønsker, at vi vil få nogle gode medlemsarrangementer med 

stor opbakning. I 2015 arrangerede vi for første gang en 

dansk-etiopisk fest. Den blev en stor succes med over 100 

gæster, god mad, hygge, lotteri med fine præmier og et pænt 

overskud. Vi håber at kunne gentage succesen i september 

2016. Selv om generalforsamlingen blev afholdt kort tid efter 

festen, og denne gang uden mad, var der alligevel et pænt 

fremmøde og en god snak om foreningens videre arbejde. I 

november var ca. 25 medlemmer samlet og hørte Niel Webster fra DIIS fortælle om udviklingen i 

Etiopien. Hans power point kan ses på vores hjemmeside. Både generalforsamling og 

medlemsmøde vil naturligvis blive gentaget i 2016. Fornyelsen kommer fra en gruppe unger, der 

er ved at planlægge et fodboldstævne til fordel for Etiopiens Børn. Det vil blive i løbet af foråret 

Vi ønsker os mange gode fødselsdagsfester, især fester, der også betænker foreningen. Et af vores 

medlemmer holdt en forrygende fest sidst i november og kunne efterfølgende donere 20.000 kr. 

til foreningen.  Stor tak til hende og alle hendes gæster. 

Og så ønsker vi os flere medlemmer og flere og større bidrag, så vi kan hjælpe med at fylde de 

huller, de har på børnehjemmet. Som det er lige nu har vi ikke penge nok til at dække alle deres 

udgifter. Der er heller ikke penge til at give medarbejderne en 

særlig høj løn. Det har desværre betydet, at vi har måttet sige 

farvel til flere gode medarbejder. Det gælder mother 

Belaynesh Kahsayr og den økonomiansvarlige Rishan Woldu. 

De to er blevet erstattet af Eyerusalem Mehari og Mebrhtu 

Gebretsadik. Yohannes Chekol har også forladt børnehjemmet 

og her er der ikke kommet en erstatning som 

projektkoordinator. Det samme gælder den unge mand, 

Teklay, der passede haven. I stedet bruger de daglejere. 



Vi ønsker os også regn i Etiopien. I nogle områder betyder flere års mangel på regn, at 

fødevaresituationen er ved at være meget problematisk. Vurderingen er, at omkring 8 millioner er 

i risiko for at sulte. De mest udsatte får fødevarehjælp, men der mangler fortsat en ordentlig og 

langsigtet strategi for udviklingen af landbruget og dermed en sikring af fødevareforsyningen. 

Mekele- området er ikke ramt af tørken, men manglen på fødevarer kan ikke undgå at påvirke 

priser og dermed også børnehjemmets økonomi. 

Vi vil ønske, at rigtig mange af jer har lyst til at købe vores årskalender. Den er en rigtig fin 

mandelgave, venindegave eller bare gave – f.eks. til dig selv. For bare 100 kr. kan den blive din. Vi 

kan fortsat nå at levere inden jul. Skriv til info@etiopienboern.dk. 

Vi vil også ønske, at I ind imellem går ind og kikker på vores hjemmeside. Her prøver vi at 

videreformidle både nyt fra børnehjemmet og fra Etiopien. Vi vil også rigtig gerne likes på 

Facebook, og I må meget gerne dele de ting vi slår op. Vi må hjælpe hinanden med at sprede 

budskabet. 

www.etiopiensboern.dk    

https://www.facebook.com/Etiopiens-B%C3%B8rn-189130674499605/  

Til sidst ønsker vi jer alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår. 

Bestyrelsen 
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