
 1 

Etiopiens Børn: Referat af bestyrelsesmøde  

         d. 9. oktober 2018 kl. 19 (hos Shewit) 
 
Til stede: Shewit, Gunvor, Lissi, Henning, Claus, Leila og Lisbet 
Afbud fra: Monica 
 
Mødet startede dejlige kager og kaffe, som Shewit havde lavet til os. 
 
Dagsorden: 

1.       Godkendelse af referat 
2.       Medlemmer og økonomi. 
3.       Shewits besøg på børnehjemmet 
4.       Fondsmidler og prioritering af ønsker  
5.       Status på arrangementer 
6.       Evt. 

 

Ad. 1: Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: Ingen ændring mht. medlemstallet. Indestående på kontoen: 176.158 kr.  
 
Ad. 3: Shewit aflagde beretning fra sin rejse til Etiopien, og hendes punkter blev diskuteret 
undervejs sammen med den rapport fra Mehretab, som Gunvor har modtaget forleden dag:  
 

• Genet (kontoransat og god til engelsk + har taget sig meget af børnene) er holdt op (grundet 

løn) og vil i stedet arbejde med eget firma. De resterende ansatte der stadig. Fikre nævnte, at 

vi har en opdateret liste med ansatte, og at det blot er Genet, som er holdt op.  
 

• Kvitteringer på insulin efter maj 2018 har Shewit fået med hjem.  
 

• Kvitteringer for de midler fra Den Nissenske Familiefond, som er blevet anvendt, har 

Shewit ligeledes fået med. Budgettet er også udfyldt, men der er nogle beløb, som skal stå 

anderledes, hvilket Shewit ordner, før hun sender papirene videre til Henning.   
• Hailay (tager sig af biblioteket), som er færdiguddannet, bliver på børnehjemmet lidt endnu, 

da han ikke har kunnet få et arbejde, fordi han ikke har nok erfaring, selvom de har anbefalet 

ham. Der er desuden meget konkurrence om jobs i Tigray for tiden, da mange fra andre byer 

er kommet til Tigray pga konflikten i Amhara-områderne. Staten har givet alle tigrinere, 

som havde en stilling hos staten i Amhara-området, en stilling i Tigray, hvilket har medført, 

at der kun er få ledige stillinger tilbage i området.  
• Hilat har fået licens til at kunne arbejde med konstruktion, men mangler startkapital for at 

kunne åbne egen virksomhed.  
 
• De blinde børn/unge: Der er nu 7 blinde på børnehjemmet i alderen 7. – 8. klasse. De blev 

vældig glade for blindestokkene fra Irene, som Shewit medbragte. Stokkene blev straks 
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taget i brug. George er den eneste af de syv, som kan se en lille smule, men det er aftalt, at 

han skal tjekkes hos lægen for at se, om hans syn evt. kan forbedres via operation. 
 

• Anvendelsen af pengene fra Den Nissenske Familiefond: De fleste af de anvendte penge er 

gået til at betale studieafgift for de studerende, som studerer på college. Udover beløbet, 

som familiefonden har dækket, har børnehjemmet brugt lidt penge fra deres eget budget på 

at dække omkostninger vedr. ekstra tution fee, graduationstøj, ekstra kurser osv. 6.000 birr 

er behovet for dem, som bliver færdiguddannet i fremtiden, da de før beregnede 3.500 birr 

ikke er nok. 3.500 birr pr. person er i denne omgang blevet dækket af Den Nissenske 

Familiefond.  
 

• Letesilase: Læser i Amhara-område på et universitet, men Fikre vil gerne flytte hende til 

Adigrat via lovgivning, da han er bange for hendes sikkerhed. I Amhara-området går man 

ofte efter folk fra Tigray. Der udøves vold og nogle gange sker der desværre også mord. 

Letesilase fik en nyreoperation for ca. en måned siden, og Fikre vil nu skrive til Mekelle 

universitetshospital og bede dem flytte hende til et universitet i Tigray, pga. hendes 

nyreproblemer, så hun er tættere på børnehjemmet, og så hun samtidig kommer væk fra 

farerne i Amhara-området. Hvis staten ikke kan flytte hende, må hun evt. modtage 

undervisning via privat betaling.  
 

• Status på antal børn/unge: Siden januar 2018 er der ikke kommet flere børn/unge. Listen er 

opdateret, og der er 57 børn incl. gruppen, som er klar til rehabilitering (Danait Marset og 

Fitsum Ataklti - han har fået et arbejde hos Adigrat Universitet).  
• En ny beboer er på vej. Det er en 17-årig dreng, som går i 10. eller 11. klasse. 
• Rehabiliteret: Haile Kiros Sibhatu for 6 mdr. siden.  
• Mussie Berhanu stak af og tog over til sin familie, men fortrød og tog tilbage, uden at 

børnehjemmet vidste det. Han stjal så en telefon, inden han atter forlod børnehjemmet, og de 

har ikke set ham siden.  
• Amanuel Eyassu nævnte, at der er ’behavioral’- problemer, som især udspringer fra 

Qebeatu Berhe. Han er 18 år og skaber nogle problemer. Han går i 8. klasse, men han går 

ikke altid i skole. Fikre tænker derfor, at det er bedre, at han måske kommer videre, da han 

ofte generer de andre og trækker dem med ned mht. dårlig adfærd. Fikre tænker, at han skal 

arbejde som chauffør inden for noget construction, da de får en god løn. Han skal have 

nogle penge og stå på egen ben. Han skal inden da have nogle konsultering fra nogle 

eksperter i Bolsa, så han kan blive motiveret til at færdiggøre 8. klasse, da det som minimum 

kræves af ham for at kunne få det job.  
• Amanuel Mengistru er heller ikke helt vild med skolegang, men skal starte i 7. klasse. Han 

er cirka 17-18 år. Han var tidligere børnesoldat i Eritrea og stak af med lederen til Etiopien, 

hvorfor han fik en plads børnehjemmet, da han ikke havde familie. Han fik også 22.000 birr. 

fra Bolsa af samme årsag. Amanuel vil gerne ud og klare sig selv, men har ligeledes brug for 

råd og vejledning, inden børnehjemmet vil rehabilitere ham.  
• En pige med mentale problemer (19 år) har brug for en hjælper/mentor. Hun har vist arvet 

et større beløb efter sin mor (måske 250.000 birr) efter salg af dennes hus. 
 

• Frivillige tandlæger har været forbi og har renset alle børnenes/de unges tænder. 
  
• Øjenlægen kom også og kiggede på deres øjne gratis - han kan også tjekke George. Han 

hedder Doktor Fistum og har et tæt samarbejde med børnehjemmet.  
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• Der er to børn/unge med HIV, og de får fortsat gratis medicin af staten. 
  

• Solar elektricitet kommer til at koste 600.000 birr. Mehretab forslår, at man starter med kun 

at lave solenergi til køkkenet, da det er her, der bruges mest el.  
 

• Rent vand: Projektet kræver, at man graver 70 m. ned, så man får adgang til det reneste 

vand. Dette projekt koster ca. 250.000 birr.  
 
• Den gamle bil er der stadig og har brug for renovering, hvilket vil koste 20.000 - 30.000 

birr. De har dog stadig den nye bil.  
 
• Haven skal tilplantes på ny. Der har været en del regn, og derfor har de ikke haft mulighed 

for at forberede haven. De er dog begyndt at så nogle planter, til senere udplantning, i et 

område tæt på kostalden. Kostalden stod tom. 
 

• Toiletter: Shewit har med stor omhu inspiceret toiletterne og brusebadene. De fleste 
var OK (men kunne sagtens rengøres bedre), men et enkelt fungerede tilsyneladende 
slet ikke og var blevet fyldt helt op med skrald. Dette affødte en længere snak om, 
hvem der egentlig er hovedansvarlig for rengøringen af toiletter m.m. – børnene selv 
eller rengøringspersonalet? Vi må spørge Mehretab om dette. 

 
 
Ad. 4: Vi diskuterede herefter, hvad resten af de tildelte penge fra Den Nissenske Familiefond 
skal gå til. 
 
Vi blev enige om i første omgang også at dække den del af skoleudgifterne, som 
børnehjemmet iflg. Shewits rapport selv har måttet dække (se ovenfor – altså differencen 
mellem 6.000 birr og 3.500 birr pr. studerende). Der er desuden også en af de unge, som har 
brug for et lastbilkørekort for at komme videre i sit arbejdsliv. Det vil vi også gerne dække 
udgifterne til. 
 
Øvrige ønsker: 

• Solcellestrøm, som vi også talte om under Shewits rapport (se ovenfor). Vi vil bede 
Mehretab præcisere, hvad det anslåede beløb på 600.000 birr dækker, før vi kan gå 
videre med dette projekt. 

• Renovering af det rum, som blev raseret af en mindre brand for nylig (forårsaget af en 
mobiltelefon). 

• Udbedring af konstruktionsfejl på taget (pga. af manglende udhæng løber vandet ind i 
muren i stedet for væk fra bygningen). 

• Vandskade (eller skimmelsvamp?) i loftet flere steder. 
• Vandrensningsprojektet (også omtalt under Shewits rapport). 

 
Henning afrapporterer til Den Nissenske Familiefond ang. den del af de tildelte midler, som 
allerede er brugt, og som Shewit har fået kvitteringer for. Henning forhører sig desuden om, 
hvorvidt det er muligt at søge om flere penge hos fonden (der er jo ønsker nok). Ansøgning 
om ekstra midler kan evt. også sendes til Tunes Fond. 
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Ad. 5: Invitationen til medlemsmødet d. 20/11 skal sendes ud (med den korrekte dato). Claus 
sender den til Lissi, som udsender den til medlemmerne. Shewit laver en invitation på 
Facebook, og Monica sætter invitationen på hjemmesiden. 
Lisbet bager en kage, Shewits mor bager det dejlige etiopiske brød og Claus sørger for et par 
flasker vin til Finn (foredragsholderen). 
 
Fodboldarrangementet: Intet nyt, da Shewit har været bortrejst. Shewit kontakter de 
relevante personer snarest. 
 
Forårsfesten: Badmintonklubben, hvor Gunvor skulle undersøge muligheden for lån af 
lokaler, er ikke en mulighed. Claus foreslog, at han forhører sig om, hvorvidt 
Verdenskulturcentret på Nørrebro er en mulighed.  
Vi sigter fortsat mod, at arrangementet afholdes i januar eller i midten af marts. 
 
 
Ad. 6: Kommende møder: Medlemsarrangementet d. 20/11 kl. 19.00 i Grænseforeningen, 
Peder Skramsgade 5, 1054 Kbh. K.  og kalendermøde samme sted d. 4/12 kl. 17. 
Gunvor går i tænkeboks mht. billeder til 2019-kalenderen. 
 
 
Referat: København d. 22/10-18, Lisbet Borker 
 
 
 
 
 


