Här är några av de många som fått hjälp att starta eget.
Samuel, Roland och Daniel sitter på första raden i mitten.

Postgiro 539938-1
.

Till alla gåvogivare och medarbetare!
Här kommer en julhälsning med information till alla medarbetare och till Er som sänt in
pengar under år 2018 eller på annat sätt drar in pengar till vår verksamhet. Nu har jag fått
siffrorna på hur vi fördelat pengarna det gångna året. Roland Nissfolk på Erikshjälpen har för
några veckor sedan kommit hem från Etiopien där han besökt våra olika projekt. Han är
mycket stolt och glad att berätta att projekten fortgår med stor framgång.
Vår första skola Bethlehem School f.d. Parkskolan drivs nu av en organisation som heter
Blessings the Children International Development Organization. De har nu tagit in flera elever
och har nu tot. 1450 studenter. De driver skolan vidare lite mera affärsmässigt så de har höjt
skolavgifterna en del. Har Du tillgång till en dator kan Du gå in och läsa om organisationen.
Anu från Finsk Pingstmission har vissa kontakter med skolan och vi ska få mera info senare.
Vi har betalat 123.510 kr till försörjningsstöd till fattiga familjer runt Betlehem School som
vill starta eget. I september 2019 räknar finnarna med att lämna Etiopien och vi har butgeterat
200.000 kr för 2019. Sedan räknar de med att lämna över detta projekt till en lokal
organisation Full Gospel som kommer att driva det vidare. Roland har träffat Samuel Asefa
grundaren av RPC Remember the Poorest Community det projekt i Addis Abeba som jobbar
med självhjälpsgrupper. Titta på bilden ovan så ser Du några av dem. 2018 fick de 692.522
kr. Projektet har varit otroligt framgångsrikt. De flesta av självhjälpsgrupperna har startat eget
och har höjt sin inkomst väsentligt. Några av grupperna i organisationen har nu köpt en Bajaj
(3-hjulig taxi-moped). Några har köpt en kopiator och en lamineringsmaskin som ska ge
inkomst till organisationen. Detta projekt står nu på egna ben. Roland och Samuel har planerat
att starta upp liknande projekt i en annan del av Addis.
Roland har också besökt Gezachew på gatubarnsprojektet WSG (Win Souls for God) som
förra året fick pengar för att bygga ett kök till den skolan som året innan fick vattentankarna
på taket. De har nu fått 233.930 kr för att installera solfångare så de kan ha el till skolan. Detta
är mycket bra investering då solen skiner nästan jämt. El behövs ju till datorer och annan
elektrisk utrustning.
Vi har betalat ut 23.350 kr till Daniel Gezahegne som är rådgivare för alla våra projekt i
Etiopien.

Vänd →→

Skolgång för barn som har leprasjuka föräldrar har fått 111.800 kr. Det är ca 70 elever som får
del av dessa pengar. Dessa elever är superglada!!!
Vi har också betalat ut 80.000 kr till organisationen EDUF (eduf.se)som ser till att utbilda
personal till AIRA Sjukhus. Nu har vi lovat utbildning till Guta och Yadase. De är
sjuksköterskor och ska utbilda sig inom allmän vård till avdelningssköterskor. Utbildningen är
3-4 år.

Guta

Yadase

Det har betalats ut 1 265 112 kr till våra olika projekt under 2018.
Under året som ligger bakom har vi tills nu sålt för drygt ca 1,1 milj. kr på Etiopienhjälpen. Vi
har passerat vad vi sålde för 2017!!! Fantastiskt!!!! Fadderpengar har tills idag kommit in med
drygt 17.000 kr. Lite minskning, men året är inte slut ännu. Vi har ännu ej fått in pengar från
företagssponsring. Är lovade 25.000 kr från ett företag och vi hoppas de kommer innan året är
slut. Vi räknar med att skicka ut hela omsättningen i butiken, fadderpengarna och
företagssponsringen. Förra året hade vi under 100.000 kr i omkostnader för hyra och
pengahanteringen. Övriga kostnader sponsrades privat. Vi räknar med att det blir likadant i år.
Vi är några mindre medarbetare än förra året. Roligt nog har några som de som arbetstränat
fått riktiga jobb. Det känns fantastiskt att vi även kan göra nytta genom arbetsträning! Dessa
personer har inte lämnat oss helt utan kommer som volontärer då de har tid och ork. ALLA
medarbetare gör ett fantastiskt jobb!!!!
Tack för Er fina insats.
Jag tackar alla gåvogivare och medarbetare. Ni gör en strålande insats!
Tag emot denna Julhälsning och var jätteglad att just Du är med och gör detta arbetet
möjligt. Tack för Din insats! Tillsammans gör vi en enorm skillnad både här i
Skärblacka och ute i Etiopien.
Önskar Dig nu en Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År 2019.
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