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Årets sommerbrev bliver mere en sensommerhilsen. Men det har nu også 

været svært at få øje på sommeren i år. Til gengæld er der flere positive 

nyheder fra børnehjemmet. 

I juli har 5 af de unge afsluttet deres bacheloruddannelse. To af dem er 

uddannet indenfor regnskab (Hailekiros og Danait), en er blevet sygeplejerske 

(Tigist), en civilingeniør (Haileab) og en konstruktionsingeniør (Yared). Yared 

forsætter med en kandidatuddannelse, Haileab har også en bachelor i 

sociologi og fungerer som ”father” på børnehjemmet. Danait er desuden 

blevet gift og hun er flyttet fra børnehjemmet. Yderligere to er flyttet og to 

andre er klar til det. 

Jo det går rigtig godt. Flere af dem har desuden fået ”studentereksamen” her 

til sommer og 3 af dem vil fortsætte med at læse jura på universitetet. 

Der er også gang i haven. Det er især 

kartofler, løg, bladbeder og tomater de producerer. Det bliver alt 

sammen brugt til mad til børnene. Selv om produktionen kunne 

være større, er det dog en hjælp til økonomien. 

Det er så her vores MEN kommer. Økonomien hænger fortsat ikke 

særligt godt sammen. Inflationen øger fortsat omkostningerne og de 

ansatte er fortsat lavt lønnet. I bestyrelsen må vi desuden erkende, 

at medlemsbidragene er stagneret og lige nu udgør mindre end vi 

hvert år sender af sted til børnehjemmet. At vi fortsat kan sende det 

samme beløb af sted skyldes de gaver vi får i forbindelse med fødselsdage o.lign. Så gode idéer til, hvordan 

vi kan øge indtægterne modtages med kyshånd. 

Vi har fortsat arbejdet med at finde fondsmidler til særlige tiltag og her er 

vi så heldige at Den Nissenske Familiefond har bevilliget 50.000 kr. De kan 

bruges til renovering af bygningerne, haven, udslusning af unge og 

medicin og andre hjælpemidler til børn med særlige behov. Vi er i gang 

med at få opgaverne prioriteret og få lavet budgetter. 

Lige nu er Shewit i Etiopien og hun har på sin tur besøgt børnehjemmet. Vi 

glæder os til at høre om hendes oplevelser. Der vil komme nyt ud på 

hjemmesiden og Facebook efter vores næste bestyrelsesmøde. 

Mehretab Yohalashe , Abrahams nervø og vores kontaktperson i Mekele, 

har fået et Phd stipendium på Wageningen Universitetet i Holland. En 

fjerdedel af tiden skal han være i Holland, resten af tiden hjemme I 

Mekele. Det giver ham mere tid til at besøge børnehjemmet og samtidig 

mulighed for at komme en tur til Danmark. Vi glæder os til at modtage 

ham i København. 

Vi håber, at kunne lave mindst et arrangement i løbet af efteråret. Så snart vi har en dato klar, hører I fra 

os. 
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