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Een aardbeiensmoothie in Ethiopië
In het noorden van Ethiopië, rond Bahir
Dar, helpt de Interkerkelijke Stichting
Ethiopië/Eritrea met de bouw van een
aantal scholen. De scholen staan in
gebieden waar veel boeren wonen, bij
een school hoort dan ook een flinke
schooltuin, want zo leert de jeugd iets
van de moderne landbouw.
Landbouw is niet alleen het verbouwen
van graan, ook groenten en fruit horen daarbij.
De laatste jaren zit het eten van groente en fruit in de
lift. Vooral in de steden is een groeiende markt voor
fruit.
Elske Schilder, uit Ens is al jaren bestuurslid van de
Stichting. Zij heeft haar dochter Simone hier erg
mee geïnspireerd. Simone doet zelf
al zeven jaar vakantiewerk in de
aardbeienplantjes en hierdoor heeft
ze veel kennis opgebouwd over
het kweken en vermeerderen van
aardbeien.

en “Strawberries for kids” is één van de projecten die ze
voor het programma doet.
Komende week gaat ze die kennis overbrengen naar
twee scholen in Bahir Dar. En niet alleen kennis, ze
neemt ook 400 aardbeienplanten mee. Een derde
school, die nu nog in aanbouw is en dus nog geen
schooltuin heeft, krijgt de stekken later.
Begin februari, tijdens de verkiezing van ‘Project of
the Year’ moest Simone in twee minuten haar project
‘pitchen’. Dat ging haar goed af, want ze ging aan de haal
met de hoofdprijs van € 500.
Tijdens de training in Bahir Dar worden leraren en
leerlingen van drie scholen in twee dagen getraind hoe
aardbeien gekweekt en vermeerderd moeten worden.
De aardbeien worden uiteindelijk verkocht op de lokale
markt en zijn natuurlijk ook voor eigen
consumptie. De vraag naar aardbeien is
er, nu kunnen de leerlingen er zelf aan
werken om aan deze vraag te kunnen
voldoen.

Simone volgt de studie bedrijfskunde
aan de Hanzehogeschool Groningen. Yehalem van FGCF die in Bishoftu
aardbeienplanten koopt en vervoert
Ook is ze dit jaar begonnen met het
Honours programma van de opleiding naar Bahir Dar.

Als in 2020 de projecten weer bezocht
worden, hopen de reizigers in Bahir
Dar een aardbeiensmoothie te kunnen
nuttigen.

Interview Metterdaad

speelde live in de studio.

Begin dit jaar werden we op
kantoor gebeld door één van onze
donateurs die radioregisseur is bij
EO-Metterdaad. Ze vroeg of we
als Stichting mee wilden werken
aan een interview op radio 5.
Dat doen we natuurlijk graag en
op zaterdagavond 9 februari togen
Willem Jan Wakker en Marja Visscher (voorzitter en
secretaris) met wat gezonde spanning naar Hilversum.
Willem Jan had ook zijn vrouw Henny meegenomen.
In een fraai gebouw van KRO-NCRV werden wij
verwelkomd door een gastvrouw van de EO die ons
begeleidde naar de studio. We waren ruim op tijd en
konden zo meekijken naar de radiomakers en hun
gasten. Vóór ons was een kerkband te gast en die

Het interview duurde 15 minuten en
het werd een leuk gesprek waarbij
Willem Jan goed de gelegenheid
kreeg om het mooie werk van onze
Stichting onder de aandacht te
brengen van luisteraars in het hele
land.
En nu maar hopen op een vervolg!
Het gesprek is nog te beluisteren op https://www.
nporadio5.nl/eolive/gemist/audio/343281/urk-luidt-deklok-voor-ethiopie
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