
 

 

Nieuwsbrief april 2022 

Lieve Allemaal, 

2022 is alweer in volle gang en de lente maakt zijn intrede, hoewel het nu nog een beetje frisjes is. 

Ook bestaat Stichting Dessi Tuji dit jaar 5 jaar!! 

Het jaarverslag 2021 komt er aan en dat laat zien dat we ondanks de coronaperikelen in 2021 toch 

een hoop hebben kunnen doen. Dit is natuurlijk te danken aan onze sponsors maar ook dankzij de 

vaste coördinator in Hidi onze Getu. 

 

Getu heeft er voor gezorgd dat er twee peuterspeelzalen/kleuterklassen (in Hidi en Borora) zijn 

ingericht met tafeltjes en stoeltjes. De kinderen zijn ontzettend blij omdat ze nu aan hun tafeltje 

kunnen eten en werken. De kinderen hebben allemaal een mooie tekening gemaakt en er zitten 

echte talenten tussen. 

        

We gaan er voor zorgen dat de kinderen echt tekenpapier krijgen zodat ze hun fantasie en hun 

toekomstdromen op papier kunnen zetten. 

 



Valentijnsactie 

De meeste van u weten dat we in februari 2022 rond Valentijn een oproep hebben gedaan om ons te 

steunen met een bijdrage voor water voor de kinderen en de docenten van de Okiyoo school. Dit is 

een groot succes geworden en we hebben voor in ieder geval 1 jaar water. Dat betekent dat elk kind 

1 liter water per schooldag krijgt. Nogmaals dank aan alle sponsors! 

 

Vitrinekast buurthuis Alleman 

Bij buurthuis Alleman in Amstelveen hebben we een vitrinekast in gebruik genomen. Hierin zijn 

handgemaakt spullen uit Ethiopië gestald en worden voor de verkoop aangeboden. Neem dus gerust 

een kijkje want in April hebben we een leuke paasactie. De zomersjaals zijn nu nog maar 5 euro per 

stuk. Ook leuk om cadeau te doen als je naar de paasbrunch van de familie gaat. 

 

 

Markt Emergohal 

Samen met een vrijwilliger van Stichting Dessi Tuji hebben we onze Ethiopische spullen aangeboden 

in de Emergohal. De opbrengst was redelijk maar we kijken er toch naar uit om onze eigen 

Ethiopische Bazaar weer te organiseren. 

Bazaar 

Ook dit jaar zullen we de Ethiopische Bazaar weer organiseren samen met de vrijwilligers van 

Stichting Dessi Tuji. Hou dus de nieuwsbrief in de gaten of facebook want daar kunt u alles 

terugvinden over de Bazaar. We gaan er vanuit dat dit ergens eind oktober begin november plaats zal 

vinden. 

Tot die tijd blijft uw bijdrage aan de projecten altijd welkom op NL09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. 

Stichting Dessi Tuji 

Voor nu wenst het bestuur van Stichting Dessi Tuji u fijne paasdagen toe! 


