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Dag allemaal, 
 

Deze extra nieuwsbrief is helemaal gewijd aan de familie Takalegn uit 

Ethiopie. Al een aantal jaar ondersteunen we een aantal kinderen in 

Nekemte, Ethiopie. De kinderen wonen bij hun oma omdat hun ouders 

helaas zijn overleden. Via de Stichting Schoolproject Ethiopie hebben we 

deze kinderen leren kennen. In de decembermaand, na afloop van de 

kerstmusical collecteert groep 8 ieder jaar voor deze kinderen. Van de 

opbrengst wordt het schoolgeld, de schooluniformen en de lunch op school 

betaald. Ook dit jaar doen we graag een beroep op uw gulheid. In een 

volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. Hieronder maakt u kennis met 

de kinderen en als u hier all langer ‘rondloopt’, leest u een update van het 

afgelopen jaar.  

 

De familie Takalegn in Ethiopië in 2020  

 

 

De 4 kinderen die de Overhael steunt in Nekemte doen het goed ondanks 

de beperkingen die de coronapandemie met zich meebrengt. De scholen 

zijn een paar maanden gesloten geweest zodat de kinderen thuis hun 

leerstof moesten bijhouden. Ze konden via de media lessen volgen. 

Ondanks het feit dat scholieren achterstanden hebben opgelopen besloot 

de regering dat iedereen aan het eind van het schooljaar overging naar de 

volgende klas, behalve de leerlingen die in klas 8 en 12 zaten. In deze 
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klassen wordt namelijk een examen afgenomen om te bepalen of de 

leerlingen overgaan naar klas 9 of in aanmerking komen voor een 

universitaire studie (na klas12).  

 

Voor de familie Takalegn betekende deze maatregel:  

Robera ging van klas 4 naar klas 5.  

Ararsa zat in klas 8 en doet op 16 november 

examen. Hopelijk haalt ze genoeg punten om naar 

klas 9 over te gaan.  

Ebise ging van klas 9 naar klas 10.  

Yisiak ging naar het derde jaar universiteit. Hij 

studeert technische wetenschappen.  

Intussen zijn de scholen weer begonnen en zijn er 

strenge regels met betrekking tot de 

coronapandemie. Bij binnenkomst van het 

schoolterrein wassen de kinderen hun handen. Ze 

dragen mondkapjes. Er zitten minder kinderen per klaslokaal, zodat ze op 

ruime afstand van elkaar zitten.  

Stichting Schoolproject Ethiopië heeft per kind 10 euro extra overgemaakt 

voor de beschermingsmiddelen. Op het schoolterrein zijn groentetuinen 

aangelegd, ook gefinancierd door onze stichting. In deze tuinen helpen 

kinderen mee om groenten te verbouwen: zoete aardappel, tapioca, 

bananen, bonen, enz.  

 

 

Er zijn in coranatijd veel voedselpakketten uitgedeeld aan de kinderen en 

hun ouders. Onze stichting kan helaas niet afreizen naar Ethiopië vanwege 

de pandemie. Gelukkig houdt de directeur, zuster Christina, ons op de 

hoogte van het wel en wee via e-mail en Whatsapp.  



 

 

  

 

  

 
 

 

 


