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Stichting Dessi Tuji heeft gedurende een kort verblijf in Ethiopië het Deda Learning Centre bezocht.
Water
Er wordt hard gewerkt aan het verzamelen van informatie voor een definitieve oplossing voor een
watervoorziening. We hopen daar dit jaar nog mee aan de slag te kunnen. Het zal een kostbaar
project worden waar we uw steun weer bij nodig hebben. Zodra het plan klaar is brengen we u op de
hoogte. Leuk om te vermelden is dat de eerste € 500,- voor het waterproject al binnen zijn.
Voorlopig hebben we er voor gezorgd dat de kinderen nog een half jaar lang elke schooldag een
flesje water krijgen. Het water wordt vervoerd met ezeltjes vanaf het dichtstbijzijnde waterpunt.
NGO
Dankzij de contacten die we met de ODA hebben gelegd is er een Afrikaanse NGO aan de slag gegaan
bij het Deda Learning Centre. Zij hebben een toiletgebouw gebouwd met vier toiletten, twee voor de
meisjes en twee voor de jongens. Niet voldoende voor het aantal kinderen dat daar gebruik van moet
maken maar zeker een mooi begin!!
Zonnepanelen
Dankzij vele donaties hebben we twee extra zonnepanelen kunnen laten plaatsen. De schoolcampus
heeft nu een betrouwbare elektriciteitsvoorziening die voldoende is voor de acht huisjes van de
docenten, de bibliotheek en voor de school educatieve tv uitzendingen. Het komt regelmatig voor
dat in de steden de stroom uitvalt. Voor Deda geldt dat zij daar nu geen problemen mee hebben
want de toevoer van stroom is gegarandeerd met deze panelen die voldoende power bieden voor
verlichting en apparatuur.
WK Adoptiedag
Voor het tweede jaar zijn we met een kraam aanwezig geweest op de WK Adoptiedag in Vianen. Hier
voetballen adoptiekinderen van verschillende landen in teams tegen elkaar. Er waren maar liefst 70
Ethiopische kinderen. Van de voorzitter kregen de kinderen die aan de kraam kwamen een
zweetbandje of haarlint in Ethiopische kleuren. Veel van de kinderen waren zeer geïnteresseerd in
hun moederland maar ook in het DLC project. Het was een succesvolle dag.
Sponsors
Dankzij onze sponsors kunnen wij de basisvoorzieningen voor het DLC project uit blijven breiden. Ook
al gaat het soms met kleine stapjes we hebben toch al heel wat werk verzet.
Wij danken alle sponsors die ons al jaren steunen en vertrouwen hebben in wat wij doen.
Dat maakt ons werk een stuk makkelijker!
Marktdag de Bilt
Op 14 september 2019 staat Stichting Dessi Tuji met een kraam op de Marktdag De Bilt.
(www.marktdagdebilt.nl) De organisatie van de marktdag steunt ook goede doelen met de
opbrengst. Dit jaar nog niet voor Stichting Dessi Tuji maar wie weet volgend jaar wel. Dus kom naar
deze gezellige markt in september en breng een bezoekje aan onze kraam!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Dessi Tuji

Getachew Negate, voorzitter
info@stichtingdessi.org
www.stichtingdessi.org
www.facebook.com/stichtingdessi

Doneren?
Wilt u ook af en toe wat bijdragen? Maak dan uw gift over op rekeningnummer
NL 09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji

