Nieuwsbrief Janet van Middendorp
ed. 12 – oktober 2016
‘God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden' Psalm 46:2

Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,
Een hartelijke groet uit Addis Abeba. Ethiopië is veel in het nieuws de laatste tijd. Het is onrustig en
de regering heeft op 8 oktober 2016 de noodtoestand afgekondigd. Wat dit precies inhoudt, weten
we nog niet. Bij elke training die we buiten Addis Abeba geven, moeten we per keer besluiten of we
kunnen reizen. We hopen en bidden dat het werk door kan gaan.
BEZOEK NEDERLAND
Mijn bezoek aan Nederland lijkt al weer lang geleden, maar ik kijk nog steeds dankbaar terug op
mooie ontmoetingen en een ontspannen tijd.
WERKVERGUNNING EN ID-KAART
Deze maand moest mijn werkvergunning weer verlengd worden. Voor mensen hier is het duidelijk
geen vanzelfsprekendheid. Maar gelukkig is het weer voor een jaar verlengd.
MA-STUDIE AFGEROND
Ik wist al even dat mijn master scriptie goedgekeurd was. Deze week kon ik ook het evaluatierapport
lezen. Ik ben dankbaar dat ik dat project nu als afgerond kan beschouwen. Ik maak nog dagelijks
gebruik van wat ik in dit onderzoek geleerd heb.
TRAINING LEERKRACHTEN
Inmiddels ben ik alweer twee weken op pad
geweest naar Gilgil Beles om 40 Gumuzleerkrachten en 6 schoolinspecteurs te trainen.
Een week ervoor kwamen de Gumuzmoedertaaltrainer en drie collega’s naar Addis
om de training samen voor te bereiden. De
taalboeken voor de eerste en tweede klas van
de basisschool zijn nu geïntroduceerd en de
leerkrachten hebben geoefend om de lessen te
geven volgens de instructies in de handleiding.
Dat is nog steeds een hele klus voor ze. Ze zijn
zo gewend aan voorzeggen, nazeggen en uit het
hoofd leren. Bovendien vinden ze zelf het lezen
in hun eigen taal nog niet makkelijk.

De trainers bij mij op bezoek

Ik ben dankbaar dat we ondanks alle beperkingen toch konden reizen en ik heb genoten van het
prachtige landschap!
PLANNEN
Het is niet makkelijk plannen te maken voor de komende tijd. Er zijn
veel onzekerheden over de mogelijkheid om te reizen. Ik hoop dat we
nog weer op pad kunnen voor nog een training aan Gumuzleerkrachten in Kamashi. En in november hopen we door te gaan met
de ontwikkeling van het kleuterschoolprogramma in Bench Maji. We
hopen dan ook een aantal kleuterleerkrachten te trainen.
Wilt u met mij danken voor:
een goede tijd van ontmoetingen en ontspanning in Nederland;
de vernieuwing van mijn werkvergunning en ID-kaart;
de goede afronding van de MA-studie;
veiligheid en bescherming op reis en de mogelijkheid om de
training toch te geven.
Wilt u met mij bidden voor:
de regering en leidinggevenden om wijsheid in deze complexe
situatie;
veiligheid en bescherming op reis en tijdens de trainingen;
dat het werk ondanks alle onrust toch doorgang kan vinden;
wijsheid en creativiteit om leiding te kunnen geven in het
kleuterschoolproject.
In gebed verbonden,
Janet
c/o SIL Ethiopia
P.O. Box 2576
Addis Abeba
Ethiopia
+251927171914 / jmiddendorp@gmail.com
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