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Missie
De stichting HSWE stelt zich ten doel om -straat- kinderen, weduwen en ouderen in Ethiopië
via de
NGO New Creation van Marja Tollenaar te ondersteunen in de plaatsen Debre Zeit en Wukro
en Langano. Dit door middel van het genereren van gelden voor specifieke projecten en
financiële adoptie van kinderen.
In het verslagjaar 2020 werden er kinderen, ouderen en weduwen in de 3 bovengenoemde
plaatsen gesponsord. Er woonden 6 kinderen en een aantal ouderen op de compound in
Debre Zeit.

Bestuursaangelegenheden
De samenstelling van het bestuur van HSWE is in 2020 gelijk gebleven.
Het bestuur bestaat uit: Voorzitter Nico Smits, daarbij ondersteund door Antje, zijn vrouw.
Penningmeesteris  Fonger Miedema. Bestuurslid is Jannette Miedema. Secretaressse is
Desiree Smit.

Bezoeken aan Nederland
Marja kwam begin maart vlàk voor de lockdown, vanwege Covid ’19, naar Nederland. Kort
daarop sloot het luchtruim en kon Marja pas begin juli terugvliegen naar Ethiopië. In die
periode zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd.

Activiteiten van New Creation
Sinds 2014 was Co Tollenaar General Manager van New Creation.
Na zijn overlijden in augustus 2019 is Marja in het voorjaar van 2020 General Manager
geworden.
De NGO helpt kinderen met schoolgeld, school uniformen, met maaltijden en hygiëne
materiaal zodat zij onderwijs kunnen volgen. Weduwen krijgen hulp bij het opzetten van een
winkeltje, of krijgen les in landbouw en veeteelt –groenten telen en kippen houden- Voorts
zijn er lessen in  gezondheid en hygiëne. Daarnaast is er verblijf van een aantal ouderen op
de compound in Debre Zeit.

In het voorjaar ’20 deed New Creation mee, in samenwerking met de plaatselijke overheid ,
met voorlichting over de strijd tegen Covid ’19. Ook werden op de compound tijdelijk 25
dakloze ouderen opgevangen. De ouderen werden ondergebracht in de leegstaande
kippenstallen.
De situatie in Ethiopië is onrustig en verwarrend. Dit vanwege Covid, een volksoproer in het
Romo gebied ttv Marja’s terugkeer, en later in het jaar door een ernstig oorlogsconflict in
Tigray, in het noorden van Ethiopië.
Het viel niet mee om de contacten tussen Ethiopië en Nederland te onderhouden, dit mede
vanwege uitvallende stroom en falend internet.
We zoomden een periode, maar ook dat was niet altijd bevredigend.
Aan de samenwerking met Surafel kwam een einde. Hij werd in oktober ontslagen door
Marja.
Er is een oude Ethiopische bekende die Marja ondersteunt: Aberra Dewo.
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Ook in Ethiopië zelf was/is het, vanwege Covid, moeilijk om fysiek contact te houden en
projecten te bezoeken. Omdat er ook weinig schriftelijk werd gerapporteerd, ontbrak aan het
bestuur het zicht op hoe de voortgang was van de projecten.

Vergaderingen
Het HSWE bestuur heeft in 2020 een zestal keer vergaderd , twee keer met Marja erbij.

Stal 221, 9205 AL Drachten. Tel. 0512-840258. Bank NL14RABO 0129 276 553. www.hoopethiopie.nl

http://www.hoopethiopie.nl

