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De resultaten van Eritrea Hagez in 2015
Al lijkt een jaarverslag saai, toch vinden we het belangrijk om een indruk te geven wat er in een jaar gebeurd
is. Wil je echt alles weten, kijk dan op de website. Bovenaan de homepage staat de zoekfunctie. Tik in: jaarverslag 2015 en je krijgt de hele tekst, compleet met mogelijkheden om door te linken voor achtergrondinformatie.
Terugkijkend op weer een jaar Eritrea Hagez
hebben we verschillende gevoelens. Soms heb
je het idee dat het werk voor de stichting
‘business as usual’ aan het worden is en het volgende moment zijn we toch weer erg trots op
wat we met de steun van zo veel mensen voor
elkaar hebben gekregen.
De St. Georgekliniek
In februari waren we in de kliniek en konden we
weer met eigen ogen zien wat voor effect we
sorteren. Alles ging gewoon zijn gangetje, tot je
je realiseert dat dit alleen kan omdat er voldoende medicijnen beschikbaar zijn. En die betalen wij voor een groot deel.
Moeder en kind in de kliniek
Direct na de bevalling bezochten we een moeder met haar kind. Ze was in de kliniek gekomen zonder ook maar iets
voor het kind. Jonne kon haar een van de babypakketjes geven die ze saWie helpt nu wie?
men met haar vriendinnen maakt. Een cape, rompertjes, sokjes, een
mutsje, alles wat er zo na de bevalling nodig is.
Voor alle duidelijkheid: Eritrea
De medische tests die we een jaar eerder hadden gekocht waren inmidHagez biedt zelf geen hulp. Dat
dels voor een deel alweer op. We hebben in Frankrijk meteen nieuwe
doen de Daughters of Charity,
besteld. Het solarsysteem heeft zo’n grote opbrengst, dat niet alleen de
autochtone Eritrese zusters, die
kraamafdeling er gebruik van maakt, ook het hele laboratorium werkt nu
zich uitsluitend bezig houden
met solarenergie.
met de hulp aan de allerarmsten. Door financiële ondersteuHet weeshuis in Hebo
ning en door het schenken van
Helaas was het niet mogelijk om het weeshuis zelf te bezoeken. We spragoederen maakt Eritrea Hagez
ken wel met de leiding. Ze zijn erg gelukkig met de sterilisatietabletten
het mogelijk om deze hulp op
die we uit Engeland konden krijgen. Al die zuigflessen kunnen nu op een
een goede manier te geven.
verantwoorde manier worden gereinigd.
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De financiën
financi n
In het jaarverslag staat een uitgebreide financiële verantwoording.
(www.eritreahagez.nl)
Hier enkele hoofdpunten.

Geconcentreerd aan het werk

De resultaten van Eritrea Hagez in 2015(vervolg)
Dankbaar zijn ze ook voor de vele hoeslakentjes, luiers en de melkpoeder. Ook daar kan men elke dag ‘gewoon’ voor de kinderen zorgen. En
dat is in feite helemaal niet zo gewoon.
Verzamelen en opsturen van materialen
Ook dit jaar kon er weer veel worden gestuurd. Honderden baby– en kinderkleren, zakken vol verband, luiers, plastic broekjes. Alles vacuum verpakt om ruimte te besparen. Dit jaar zonden we zes 200 litervaten tot de
rand vol met spullen. Daarnaast vier naaimachines, vier rollators en drie
rolstoelen.
Weefopleidingen
In februari konden we op bezoek bij de vrouwen die met steun van
Eritrea Hagez het vak van weefster leren. De resultaten waren prima,
maar het meeste indruk maakten de vrouwen zelf. We ontmoetten trotse, zelfstandige vrouwen, die hun studie en werk ongelooflijk serieus namen. We moesten alles zien. Tussen alle armoede is dat bijzonder om
mee te maken.
Solar cooking
Jonne kon weer workshops solar cooking geven. Van de gift van de St.
Agathaparochie uit Zandvoort zijn in Eritrea tien solarboxen gebouwd,
waarmee het koken op zonne-energie verder zal worden gepropageerd.
Er is immers een overvloed aan zon en een chronisch gebrek aan brandstof.

Alleen voor de allerarmsten
De Daughters of Charity richten
zich op de hulpverlening aan de
allerarmsten. In Eritrea zijn dat,
zeker op het platteland, veelal

moslims. Voor de zusters is dat
geen enkel probleem. Alleen mensen in nood tellen. Religie of sekse
doet niet ter zake.

Donaties
De totale donaties bleven iets achter op 2014 (€38.000).
Bijzonder waren de bijdragen van
de Remonstrantse gemeente in
Enschede, speciaal voor babymelkpoeder voor de kinderen in
het weeshuis in Hebo .
Drie parochies in AmsterdamWest voerden een erg succesvolle
ondersteuningscampagne.
Grote projecten als deskundigheidsbevordering voor het personeel van de klinieken en de opzet
van een opleidingscentrum voor
vrouwen in het dorp Adi Nebri
werden mogelijk dankzij grote
giften van Kringloopwinkel De
Groene Ezel uit Heemskerk, het
bisdom Haarlem-Amsterdam, en
de ASN Foundation.
Uitgaven aan doelstelling
Al het geld dat wordt gedoneerd,
gaat geheel naar de projecten in
Eritrea.
Organisatiekosten
Alle organisatiekosten namen Jonne en Albert voor hun rekening.
Dit zijn bureaukosten voor papier,
postzegels en dergelijke, maar ook
de verblijfkosten voor de reis van
2015. In totaal was dit bijna
€ 2.300.

Verslag goedgekeurd
In de vergadering van 18 mei 2016
hebben de leden van de Raad van
Toezicht het jaarverslag goedgekeurd.
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