Lieve donateurs van Elf Gasha,
Regelmatig brengen we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen bij de
kinderwoonboerderij via een Nieuwsbrief die we in het voor- en najaar toezenden.
Wegens de drukte die de oprichting van de nieuwe stichting met zich meebrengt lukt het ons helaas
niet om de Nieuwsbrief in de gebruikelijke vorm nog deze maand toe te zenden. Daarom hebben we
er voor gekozen om jullie in een kort overzicht op de hoogte te brengen van de actualiteit.
Elektriciteitsvoorziening
We beginnen met het minder goede nieuws.
Wegens een diepgaand conflict tussen de bewoners van de wijk Kebele 04 en het stadsbestuur
stagneert de aanleg van elektriciteit. Voor Elf Gasha is een elektriciteitsvoorziening van belang om:
- de kinderen eindelijk naar het nieuwe onderkomen te kunnen verhuizen;
- ons ICT project te kunnen starten en invulling te geven aan de wijkfunctie;
- de woonboerderij op een kwalitatieve manier te kunnen ontwikkelen.
DMA had gehoopt hierin te kunnen bemiddelen en heeft dankzij diverse sponsoren in Nederland en
Ethiopië 10.000 Euro opgehaald om in ieder geval de financiële kant van het probleem op te lossen.
Helaas hebben we dit bedrag voorlopig moeten reserveren omdat het conflict voortduurt.
Als noodoplossing wordt nu een generator aangeschaft zodat de kinderen in elk geval kunnen
verhuizen. Inmiddels zijn er ook verschillende personen die zich inzetten om het probleem op te
lossen. Daarnaast onderzoekt een aantal studenten van Worldschool welke alternatieve- en weinig
kostbare energievoorzieningen toepasbaar zijn voor Elf Gasha.
Fondswerving
Zoals jullie weten is er veel geld nodig om de dagopvang van de kinderen te kunnen realiseren.
Dankzij onze donateurs hebben we een zeer bescheiden structurele inkomstenbron en we streven er
naar om het aantal donateurs in de toekomst uit te breiden. Ook hoopt Elf Gasha binnen afzienbare
tijd op eigen benen te kunnen staan. Echter zo ver is het helaas nog niet en incidentele acties zijn dus
hard nodig.
Gelukkig zijn er in het afgelopen half jaar weer twee grote acties gehouden.
1. Vanuit de Parochie van de Verrezen Christus in Voorburg. Ik
informeerde jullie hier al over in de vorige Nieuwsbrief.
Via verschillende activiteiten zoals: een soepmaaltijd tijdens de
Vastentijd; berenmaatjes vullen door de eerste communiekinderen
en een sponsorloop door de jeugd is er maar liefst 845 Euro
bijeengebracht!
We zijn enorm dankbaar voor deze bijdrage en inzet.
2. Een andere succesvolle actie was het Zumba-Event. Op initiatief van DMA vond dit evenement
plaats in oktober onder de sportieve leiding van instructeur Suzanne van Leeuwen. Deze actie
bracht 960,- Euro op en werd onder andere gesponsord door VV Wilhelmus, Super Sound Leiden,
Abessinië restaurant, Tijdens dit event werd er door studenten informatie gegeven over hun
stage/werkbezoek bij Elf Gasha.

3. Deze maand hebben de Sintgroep Arnhem een Sinterklaasactie houden voor een omheining van het
gebouw en de aanschaf van nieuwe bedden voor de kinderen en inrichting van de centrale
ontmoetingsruimte. Deze actie bracht ruim €2800. Wij zijn erg blij met de opbrengst!
Sintgroep Arnhem, onder het motto “een kinderfeest hier, voor een kinderfeest
daar”, verzorgen we Sinterklaasbezoeken in de regio Arnhem. Met de
opbrengsten van deze bezoeken ondersteunen we kleinschalige projecten
voor kinderen

Nieuws van de kinderen
Met kinderen gaat heel goed. ze doen het uitstekend op school en naast hun school helpen ze nog
steeds enthousiast mee met de moestuin en met het verzorgen van de kippen.

Nieuws van de boerderij
In Nieuwsbrief nummer 8 schreef ik over het waterreservoir dat we dankzij een bijdrage van de
stichting Msele hebben kunnen plaatsen. Het bestuur van Elf Gasha stuurde ons deze foto van de tuin
waarop te zien is welke stappen er inmiddels gezet zijn om irrigatie te realiseren.

Informatiebijeenkomst voor donateur en sponsoren.
In december 2011 hielden we voor het eerst een informatiebijeenkomst voor donateurs en
sponsoren. In het voorjaar van 2013 zullen we weer een dergelijke bijeenkomst organiseren.
We willen jullie dan onder andere:
- via een PowerPoint informeren de recente ontwikkelingen bij Elf Gasha;
- voorstellen aan het DMA bestuur en kennis laten nemen van onze beleidsplannen;
- de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een workshop Ethiopische snacks maken.
De uitnodiging en het programma kunnen jullie u in januari tegemoet zien.
Namens het bestuur van DMA wens ik u goede feestdagen en een voorspoedig 2013 toe,
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