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Kære Medlemmer 

Så er det igen tid til at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Fra os i bestyrelsen skal 

lyde et stort tak for jeres støtte og opbakning til arbejdet med børnene og de unge på vores 

børnehjem i Mekele. Hver en krone tæller og er med til at gøre en forskel. Det får vi bekræftet 

gang på gang. 

I sommers kunne fem af de unge afslutte deres 

bacheloruddannelse. Flere fik også en studentereksamen 

og netop nu er otte indskrevet på en 

universitetsuddannelse. Flere er ved at eller har 

gennemført en faglært uddannelse og de står samtidig 

på spring til at flytte fra børnehjemmet. Det er en dejlig 

udvikling, som viser at vores hjælp gør en forskel. 

Når nogle unge flytter ud, giver det plads til nye børn. 

Som vi tidligere har fortalt, har det betydet flere yngre 

børn og især flere børn med forskellige handicaps. F.eks. 

bor der syv blinde børn og unge for tiden. Lige nu synes det at fungere. Men vi har sammen 

med Mehretab, Abrahams nevø og vores kontaktperson i Mekele, givet udtryk for, at det er en 

udvikling, der ikke bare må fortsætte. Flere små børn og børn med handicaps kræver ud fra 

vores synspunkt flere ansatte til at løfte opgaven og det er der ikke råd til. 

Bevillingen fra Den Nissenske Familiefond har gjort det mulig for os at hjælpe med bl.a. 

båndoptagere til de blinde og en insulinmål til Filmon, der har sukkersyge. Desuden har det 

givet os mulighed for at hjælpe med ekstra støtte til uddannelsesafgifter, kørekort og andet, 

der kan hjælp med at sikre de unge et job og dermed mulighed for at klare sig selv. 

Shewit besøgte i sommers børnehjemmet og mødte nogle 

af børnene. Hun havde endnu en portion legoklodser med 

og nogle hjemmestrikkede trøjer. Begge dele gjorde stor 

lykke. Det så ud til, at bygningerne havde fået en gang 

maling og flere ting var blevet renoveret. Det er dejligt, 

hvis der er kommet lidt fokus på at vedligeholde de fine 

bygninger.  

Selv om der igen er tørke i dele af Etiopien, er der også 

noget der tyder på, at den etiopiske økonomi er inde i en 

god udvikling. Hvilken betydning, det vil få for vores børnehjem er svært at sige, men alt andet 

lige burde det skabe gode muligheder for de unge efter endt uddannelse. 



2017 har været et stille år i forhold til arrangementer i 

Etiopiens Børn. Vi havde en velbesøgt generalforsamling i maj 

og i november blev der afholdt et medlemsmøde, hvor Sara 

Haile fra Football Future Ethiopia fortalte om deres tur til 

Etiopien og deres arbejde med at fremme fodboldsporten.  

Traditionen tro har vi lavet en 2018 kalender, som kan købes 

hos Lissi til 100 kr stykket. Det er en fin mandelgave eller 

værtindegave til julefrokosten. 

Det er os en stor glæde at kunne slutte julehilsenen med en invitation. Lørdag d.3. marts 2018 

holder vi dansk-etiopisk fest med bankospil, mad og hyggeligt samvær. Så sæt allerede nu 

kryds i kalenderen. Flere informationer følger snarest. 

Skulle der være lidt tilovers på bankkontoen efter juleindkøbene, giver et bidrag til Etiopiens 

Børn indbetalt før d.31. december mulighed for skattefradrag i 2017. Som allerede sagt – hver 

en krone tæller og er med til at gøre en forskel. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle 

Bestyrelsen i Etiopiens Børn 

 

 


