Nieuwsbrief Janet van Middendorp
ed. 8 – januari 2015
‘Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.’ Psalm 105:1

Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,
Heel hartelijk bedankt voor uw felicitaties op allerlei manieren voor mijn verjaardag en de goede
wensen voor kerst en het nieuwe jaar! Het is hartverwarmend om te merken dat er zo meegeleefd
wordt.
Terugkijkend op het afgelopen jaar is er heel veel om dankbaar voor te zijn. In de vorige nieuwsbrief
stond een hele lijst van komende activiteiten gepland. Graag wil ik een paar gebeurtenissen met jullie
delen.
Ons eerste bezoek aan Bullen voor de training van klas 1
leerkrachten was begin oktober, net na het
regenseizoen. De weg was nog slecht, maar de natuur
schitterend! Overal zagen we gele velden met
Meskel bloemen. Het voordeel van het
Asossa
regenseizoen in Bullen is dat er genoeg water is.
Het nadeel ontdekten we ook al snel: in het hotel
werden de lakens niet gewassen omdat ze niet droog
worden in een dag, met alle gevolgen van dien. We
deelden de kamer met kakkerlakken, vlooien en op een
dag ontdekten we wandluizen! Een bijkomend nadeel is
dat alles modderig en vies is.

Bullen

De training verliep prima. Ammi, mijn Finse collega, en ik
kregen hulp van de schoolinspecteurs uit de vier
deelnemende regio’s en van vier taalspecialisten. We bespraken de nieuwe oefeningen in de
lesboeken. Nadat de les eerst was gegeven aan de collega-leerkrachten bezochten we de plaatselijke
basisschool om de lessen ook te geven in de klas en te
ervaren hoe kinderen reageren. De lessen werden
opgenomen en samen nog eens bekeken en
geëvalueerd.
Twee weken later gingen we weer op pad. Nu om de
leerkrachten van klas 2 (onze groep 4) te trainen. Deze
keer was het team kleiner. Maar na twee trainingen met
het Shinasha-team konden we heel veel lessen
overdragen en ik zag dat het ze ook goed afging. Wat
me ook bijzonder dankbaar stemde, was de verbeterde
situatie in het hotel. Het personeel was bijna helemaal

Hawassa

vernieuwd en elke dag werden de kamers gelucht en de lakens gewassen. Af en toe werden we zelfs
uitgenodigd voor een gezamenlijk kopje koffie!
Aansluitend ging ik met twee Shinasha taalspecialisten op pad om de vijf testscholen te bezoeken en
lessen bij te wonen van de leerkrachten van klas 1 die
nu de vijfde week van lesgeven ingingen. Het is een
plezier om rond te reizen, de natuur is schitterend. De
Teff (zie afbeelding hieronder, een graansoort die
gebruikt wordt voor het maken van Injera,
pannenkoekachtig brood) en andere granen stonden te
rijpen op de velden. Ook zagen we velden vol
bloeiende gele bloemen waarvan de zaden gebruikt
worden om olie uit te persen. In het gebied wordt veel
marmer gevonden en goud gedolven. Maar toeristen
komen er nauwelijks. Opnieuw merkte ik de
gastvrijheid van de Shinasha’s. Op elke plek die we
bezochten werden we uitgenodigd voor een maaltijd. Voor mij werd hun lekkernij (rauw vlees) nog
snel even opgebakken, zodat ik het ook durfde te eten. Op woensdag en vrijdag wordt in de
Orthodoxe gemeenschap gevast van dierlijke producten, dus die dagen kregen we Injera met een
dikke linzensoep. En natuurlijk een kopje vers gebrande koffie toe!
Na drie weken onderweg en verschillende hotels was het heerlijk om weer even thuis te zijn in Addis!
Maar er stond nog een reis op het programma. Nu zo’n 215 km naar het zuiden, ongeveer 5 uur
rijden met de auto; Hawassa. Agatha van Ginkel werkt daar in het Reading for Ethiopia's Achievement
Developed (READ) Technical Assistance Project. Dit is een samenwerkingsprogramma van de regering
met o.a. SIL, de organisatie waar ik voor werk, om voor drie talen (Hadiya, Wolayta en Sidama)
taalboeken te ontwikkelen voor de klassen 5 tot en met 8. Ik was daar in augustus al geweest en
maakte nu de afronding van het project mee. De teams waren nu aan het werk om de laatste
hoofdstukken te schrijven. Het was
speciaal om te zien hoe de teams
waren gegroeid in zelfvertrouwen en
ook om in de besprekingen te merken
hoe ze zich ingewerkt hadden om de
nieuwe aanpak ook in te voeren in de
lessen die ze schreven.
Hawassa is een mooie en ook schone
stad aan een groot meer. Ons hotel
lag aan het meer en na een werkdag
was het een verademing om even op
het balkon bij te komen en te
genieten van het prachtige uitzicht en
te kijken naar al de verschillende
vogels.
Ik ben heel dankbaar dat ik in Hawassa ook wat tijd had om met Agatha plannen te maken voor het
afsluitende onderzoek van mijn studie. Dat wordt nog een hele onderneming, maar ik hoop en bid
dat het allemaal gaat lukken. Ik zal tijd moeten nemen voor literatuurstudie en voor onderzoek in de
scholen en onderwijsbureaus in de Benishangul-Gumuz regio.
Kerst en Oud&Nieuw vierde ik in Nederland. Het was heerlijk om even bij familie en vrienden te zijn.
En zowaar een dagje sneeuw!

In het nieuwe jaar ben ik gestart in Engeland om de laatste module voor mijn MA studie
Alfabetiseringswerk te volgen. Dus nog weer een paar maanden studeren in Gloucester! Dat is wel
weer even omschakelen! Niet alleen wat betreft de studie maar ook wat betreft het klimaat.
Hieronder vinden jullie een kort overzicht van mijn plannen. Houd de website
www.janetvanmiddendorp.nl in de gaten voor leuke updates en foto’s.
Hartelijke groet en in gebed verbonden,
Janet
PS In april/mei zijn er verkiezingen in Ethiopië. De vorige verkiezingen waren onrustig. Willen jullie
meebidden dat deze vredig zullen verlopen?
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANNEN VOOR DE KOMENDE MAANDEN
20 maart: terug naar Nederland vanuit Engeland
27 maart: ontmoetingsavond in Nunspeet voor alle geïnteresseerden, locatie n.t.b.
31 maart: terug naar Ethiopië
April – augustus: tijd voor onderzoek en literatuurstudie.
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