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Dit jaar een korte nieuwsbrief.
Omdat in Ethiopië alles ook steeds gemakkelijker per e-mail is te regelen hebben we besloten
om vanaf nu slechts eenmaal per 2 jaar naar Ethiopië te gaan. Het controleren van de
gesponsorde leerlingen en betalen van hun schoolgeld konden we aan onze vriend Zeleke
overlaten en alle correspondentie ging per e-mail. Deze keer ook geen foto's.

De 4 nieuwe lokalen in Damboya.
Zoals we vorig jaar hebben gemeld hebben we in 2018 4 nieuwe lokalen gefinancierd voor een
regeringsschool in Damboya, zodat het aantal leerlingen per klas kon zakken van 80 naar 60
leerlingen. Ze worden nu zeer intensief gebruikt, en het laatste deel van de betalingen is met
jullie hulp in 2019 gedaan.

Minder gesponsorde leerlingen op 3 scholen maar meer leerlingen op Comboni
een school die voorbereidt voor de universiteit.
Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben gemeld, nemen geen nieuwe leerlingen meer aan,
maar garanderen leerlingen dat ze hun school kunnen afmaken. Alleen door ons gesponsorde
leerlingen in Hawassa, die slagen voor een toelatingsexamen van Comboni mogen door tot en
met grade 12. Dat waren er de laatste jaren slechts 2 die allebei inmiddels geslaagd zijn en nu
studeren op een universiteit.
Een van deze leerlingen stuurde ons spontaan een brief om ons te bedanken en die wil ik jullie
niet onthouden:

Brief van Bezawit Tadesse
Hello, Mr. Fred Boessenkool how are you doing? This is Bezawit, a former student of St. D. Comboni
school in Hawassa, Ethiopia. I'm writing this letter to let you know my deepest gratitude and that
because of you now I'm in better place. This year I become a student of Gondar University of Medical
Sciences and I'm studying medicine to be a physician/ doctor. I'm really happy and I will never forget
what you have done for me. I wish for you and your all family all the best things and to be happy.
With Love,
Bezawit Tadesse
Deze dank gaat natuurlijk naar jullie die onze stichting financieel steunen!!

De naaste toekomst
In 2019/2020 hebben we in totaal nog van 61 studenten hun schoolgeld betaald, volgend school jaar zal
dat aantal slinken tot plm. 50. De bodem van de schatkist is bijna in zicht. (Er zit nog 2000 euro in
terwijl de geraamde kosten voor 2020 € 5500 bedragen.) Daarom hebben we jullie steun in deze laatste
jaren nog steeds nodig!
We zijn ontzettend dankbaar voor de bijdragen van de trouwe gevers. Dankzij jullie kunnen onze
studenten hun schoolloopbaan voltooien.

