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Kære medlemmer
Vi vil med denne hilsen gerne ønske jer alle et rigtig godt nytår og sige mange tak for støtten i 2018. Vi kan 
ikke sige mange gange nok, hvor glade vi er for jeres opbakning til børnene på børnehjemmet i Mekele. 
Børnenes taknemmelighed skal der ikke herske nogen tvivl om. Den giver de udtryk for, både når vi besøger
dem og når vi snakker med dem via Messenger. I er alle med til at gøre en forskel for dem.

Igen i 2018 er flere af de unge blevet færdige med deres
uddannelser. Tre er blevet færdige som revisorer, en med
psykologi, en med en it-uddannelse og en inden for kunst.
Fitsum Ataklti har fået en kandidat inden for bioteknologi og
har siden fået ansættelse på Adigrat University som
underviser.  

Seks andre er blevet optaget på universitetsuddannelser.
Desuden har flere fået kørekort, som fremmer deres
jobmuligheder og træning inden for områder som elektronik, videoproduktion og mobilreparation.

Der er syv blinde på børnehjemmet. De er alle i gang med uddannelser. De har fået båndoptagere, som er 
en stor hjælp i deres uddannelse. Desuden havde Shewit fra bestyrelsen blindstokke med til dem i 
september. De var doneret af Irene Bjerregaard.

Shewit Desta besøgte børnehjemmet i september og havde nogle gode 
snakke med Fikre og resten af personalet, ligesom hun fik hilst på en del af 
børnene. Børnene var glade og synes at trives. Til gengæld trængte flere af 
bygningerne til en kærlig hånd. Vi har derfor brugt resten af de penge vi fik 
fra Den Nissenske Familiefond til renovering. Så murskader er blevet 
udbedret og der er kommet farve på væggene.  

I foreningen havde vi et meget vellykket medlemsmøde i november. Finn 
Rasmussen fra International Media Support fortalte om, hvordan man 

arbejder i Etiopien med at uddanne journalister og mediefolk til at spille en aktiv rolle i den demokratiske 
udvikling, som landet er inde i. Der sker mange spændende ting i Etiopien for øjeblikket, især takket være 
den nye premierminister Abiy Ahmed. Flere danske medier har også fået øje på Etiopien. Bl.a. bragte 
Politiken d. 25. november en artikel med overskriften ” Abiy Ahmed er Afrikas nye håb: Han taler som 
Nelson Mandela og handler som Mikhail Gorbatjov”.

Vi håber 2019 bliver endnu et godt år i vores lille forening og på børnehjemmet. I første omgang handler 
det om, at vi inden udgangen af marts skal have 300 medlemmer og 100 medlemmer, der betaler mere end
100 kr for fortsat at kunne være fradragsberettiget. Lige nu er vi lidt bagefter, så har nogen af jer ikke fået 
betalt kontingent endnu, så er tiden inde. Og skulle I kende nogen, der burde være med i vores kreds, så 
opfodre dem endelig til at gå ind på vores hjemmeside, Facebookside eller kontakte os på 
info@etiopiensboern.dk. Vi har også nogle flyers, som vi gerne sender til jer, så I kan give dem videre.

Til sidst vil vi gerne invitere jer til fodboldturnering. Det bliver i april. Så snart den endelige dato er på plads,
hører I fra os. Men I kan godt begynde at sætte jeres hold.
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