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Sponsor a Granny Support the
Community
Ethiopië

Midterm-rapportage 2010

Older people in St. Michael’ s home engaging in income
generating activities.

F

Inleiding
Ethiopië is een van de armste landen ter wereld. 81% van de bevolking moet rondkomen
van 2$ per dag of minder. Veel ouderen behoren tot de armste groepen. In Ethiopië
werkt WorldGranny samen met Voluntas Dei Institute, om ouderen op te vangen die in
de sloppenwijken van Addis Abeba wonen of op straat zwerven. Deze ouderen zijn in hun
jonge jaren naar de stad getrokken om te werken en hebben weinig of geen familie die
hen kunnen ondersteunen op hun oude dag. St. Michael’s home biedt hen een dagelijkse
maaltijd en een plaats om te baden.

Sociale steun voor kansarme ouderen
Opvanghuis voor ouderen
Voluntas Dei Instituut begleidt het Social support for Older People project vanuit St
Michael’s Huis. Het huis werd aan de Katholieke Kerk geschonken door iemand die zelf op
leeftijd was. De kerk verhuurt het huis aan het project voor een bedrag van ETB 4.000
per maand (ongeveer € 248). De locatie van het huis is ideaal, want het ligt centraal,
met taxi's en bussen die voor de poort stoppen. Het heeft veel ruimte voor alle
activiteiten, en is veilig. VDI heeft een klein kantoor voor al haar administratieve
werkzaamheden. Er is een huiskamer waar ouderen dagelijks kunnen zitten, eten, en
video's bekijken. Het centrum heeft een grote keuken, opslag faciliteiten, en een grote
ruimte voor de meer ambachtelijke werkzaamheden. Er is verder een kleine kliniek. De
volgende mensen werken voor het centrum: een coördinator, een boekhouder een
administratiemedewerker, twee koks en twee bewakers. Er is ook een aantal vrijwilligers:
een arts die wekelijks het centrum bezoekt, een vrijwillige verpleegkundige die nauw
samen met de arts werkt en vrijwillige sociale werkers.

Financiële steun
In de periode van dit verslag kregen de bewoners ongeveer € 3.74 per maand. Zij
kochten daar extra voedsel van en medicijnen. Het grootste deel van de bijdrage van
WorldGranny, 6.107 euro, ging op aan deze maandelijkse uitkering, voedsel, kleding en
medicijnen voor de ouderen. VDI heeft een deel van het steunfonds gebruikt om de
kosten

van

de

huur

van

het

huis,

water-en

elektrische

stroomvoorziening

en

vervoerskosten te dekken, een totaal van 839 euro. Aan de koks, de bewaking, de
boekhouder en de coordinator werd 533 euro besteed. Tenslotte werd aan communicatie
en transport 184 euro uitgegeven. In totaal waren de kosten: 7.663 euro, wat
WorldGranny gedeeltelijk kon betalen door uw maandelijkse bijdrage.

Verhalen van Ouderen

Mevrouw A.L.
Mevrouw A.L. is een kinderloze weduwe
van 77. Zij heeft oogproblemen en kan
daarom geen werk zoeken. Via via hoorde
zij van Voluntas Dei Institute en sinds kort
ontvangt zij steun. In het begin kon ze de
afstand van haar huis nog niet
overbruggen maar na een paar maanden
met het openbaar vervoer te zijn gekomen
is ze nu sterk genoeg om te lopen.

Mevrouw A.L loopt tegenwoordig iedere dag de tien kilometer van haar huis naar het
Voluntas Dei Institute waar ze haar dagelijkse maaltijd krijgt, zich kan wassen, medische
steun krijgt, alsook haar maandelijkse uitkering. Vooral de behandeling voor haar
oogproblemen heeft mevrouw A.L erg geholpen. De dagelijkse maaltijd is een wereld van
verschil met vroeger toen zij vaak dagenlang niets te eten had. Mevrouw A.L voelt zich
weer energiek: “Dit leven is een periode van transformatie, van fysiek en psychologisch
dood-zijn naar een nieuw leven. Ik

ben van de straat getild waar ik dagelijks zat te

bedelen en ik geniet weer van het gemeenschapsleven hier op het ouderen centrum,
samen met de 100 oudere mannen en vrouwen hier. We krijgen goed eten en we doen
sociale dingen samen. Er is groen licht in mijn toekomst en ik dank al onze donors voor
wat ze voor arme mensen in Ethiopië doen.

Resultaten van januari 2010-juli 2010
Maandelijkse uitkering
40 oudere vrouwen en 60 mannen ontvingen in de afgelopen periode een maandelijkse
uitkering om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. 7 van hen (2 vrouwen en 5
mannen) leven met een handicap.

Dagopvang
Deze ouderen maken ook gebruik van de diensten van het opvanghuis: kleding en
schoenen, dagelijkse medische zorg, distributie van zeep, psychosociale ondersteuning

en counseling. Daarnaast krijgen de 100 ouderen iedere dag een maaltijd, koffie en thee
na de maaltijd en in het verzorgingstehuis ook ‘s morgens na het ontbijt.

Gezondheidszorg
De 100 ouderen die opgevangen worden kregen gezondheidsvoorlichting over hygiene,
sanitatie, en HIV/AIDS preventie. In het afgelopen half jaar is geen van de ouderen ziek
geworden, een succes volgens de projectcoordinator ter plaatse. Daarnaast hebben
ouderen ook een training gekregen over veiligheid op straat. Hierdoor zijn in de
afgelopen zes maanden geen verkeersongelukken voorgekomen. Door de betere
gezondheidszorg hebben ouderen meer hoop voor de toekomst. Psychologisch gaat het
ook beter, ouderen hebben geleerd om samen te werken in een groep en hebben een
groter zelfvertrouwen, wat een gunstige invloed heeft op hun sociale contacten. Een
groot aantal van de ouderen gaat regelmatig naar de kerk.

Uitdagingen
De voedselprijzen zijn verhoogd waardoor het moeilijker wordt om van het budget genoeg
eten te kopen voor alle ouderen. Daarnaast staan er veel ouderen op een wachtlijst.
Desalniettemin zal het project in de volgende zes maanden van het jaar focusen op het
verbeteren van de voedselsteun aan ouderen en het versterken van de toegang tot
gezondheidsvoorzieningen voor ouderen, zeker nu de start van het regenseizoen
seizoensgebonden ziekten kan veroorzaken. Op organisatieniveau wil het project het
documentatiesysteem en het management systeem verbeteren.

Voor veel van de bewoners van onze zorg centrum, is het leven ten goede veranderd, ze
zijn het unaniem eens dat de zorg en steun die zij krijgen hen helpt om langer in geluk te
leven.

Vragen of meer informatie?

Indien u meer wilt weten over de inhoudelijke of meer financiële aspecten van het
project kunt u altijd contact opnemen.
Namens de Grannies uit Addis Abeba willen we u zeer hartelijk bedanken voor de steun!
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