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Kjære støttepartner
Håper du har hatt en flott sommer. I det siste nyhetsbrevet hadde vi informert om den norsk
registrerte organisasjonen (SGAL) som vi støtter og samarbeider med i forprosjektet i
Ogaden regionen av Sør-Øst Etiopia der kvinner og barn rammet av vold på grunn av krig får
husly, mat, klær, primær helsetjeneste, yrkesopplæring/skolegang. Det siste året har
organisasjonen mottatt nye kvinner og barn til krisesentret, flere av dem rammet av brutal
vold umenneskelig behandling.
I april 2021 har vi også inngått ny avtale med en annen organisasjon (Muday Charity
Association) som opererer i 2 bydeler av Addis Ababa, en av dem i Akaki bydel der New
Life hadde drevet fem barneskoler og en college med tilbud i kompetansegivende opplæring
innen IKT og administrasjon. Den andre bydelen (Yeka) ligger i østlig delen av Addis, noen
kilometer fra parlamentet og statsministerens Palace. Muday Charity Association (MCA) ble
opprettet og ledes av den modige kvinnen som heter Muday Mitiku. Målsettingen for aktivitetene og
målgruppen av programmet er sammenfallende med hva New Life Community sto for.
Organisasjonen jobber primært mot arbeidsløse kvinner og vanskeligstilte barn, herav foreldreløse
og gatebarn.
Mange unge kvinner fra landsbygda som kommer til Addis har ikke utdanning og yrkeserfaring, og de
fleste havner i prostitusjon eller tigging for å livnære seg. Disse blir også utsatt for forskjellige
kjønnssykdommer og HIV. De kvinnene som knyttes til Mudays prosjekt gis yrkesopplæring, slik at de
kan stå på egne ben. De er organisert og jobber i lag for å lage smykker, håndarbeid og suvenirer.
Produktene selges i egen butikk rundt om i byen. De har også begynt å eksportere produktene til
utlandet, bl.a. til USA. I tillegg lager de den etiopiske lefsen injera og leverer til restauranter og
hoteller. I dag støtter organisasjonen ca. 600 barn og 400 kvinner.
Barna får skolegang, skolemateriell, skoleuniform og mat. Både kvinnene og barna får husly og
helsetjenester. Ut fra det offisielle organisasjonskartet ser Muday Association ut som den er
organisert profesjonelt og det er god mulighet at aktivitetene av prosjektet driftes tilfredsstillende.
Treårs planen som er levert til bydelsadministrasjonen skal overvåkes av de lokale myndighetene.
Minnefondet har valgt å prioritere aktivitetne i Akaki bydel på bakgrunn av Genet sin kjærlighet til
Akaki og bydelens tilknytning til New Lifes prosjekter i over 20 år. Dermed vil Genet fortsette å sette
dype spor der. I Akaki støttes foreløpig 200 barn og 200 kvinner. For inneværende år har vi prioritert
å gi støtte til skoleuniform, skrivematerial, ulltepper, vaskemidler, anti-bac, munnbind og
toalettpapir. Vi skal vurdere måloppnåelsen i 2021, og evt. øke støtten i de neste årene. Total
summen minnefondet har gitt for de tiltakene vi valgte er kr. 47000,-.
Organisasjon har aksjonert etter at vi overførte midlene og sendte oss bilder fra seremonien knyttet
til utdeling av de innkjøpte materialene. Noen av dem er vist i de følgende sidene.

1

2

3

