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Onze projecten in Ethiopië

Morning Tears België runt een project in nu nog 4
gevangenissen in Ethiopië: in Fiche, Chiro, Chencha
en Jinka waar 165 kinderen samen leven met hun
moeders. In de gevangenis richten we een
klaslokaal in waar de kinderen onderwijs,
spelactiviteiten, 3 gezonde maaltijden per dag en
medische verzorging genieten. In elke gevangenis
stellen we een leerkracht en een kok tewerk.



Interview met:
De voorzitster van Morning Tears Belgium

Ann, hoe lang ben je actief bezig met Morning Tears?
Voor mij begon het 9 jaar geleden met ‘Future Flowers of Nepal’. Een
jaar later startte ik het project in Ethiopië. In Nepal ligt de focus op
het financieren van de studies van meisjes.
In Ethiopië ondersteunen we in gevangenissen verspreid over het
land kinderen van gedetineerden. Dankzij Morning Tears en Justice
for All krijgen die kinderen onderwijs, voeding een bed om in te
slapen, toegang tot water, een omgeving om aan hun toekomst te
bouwen.

Waar blijf je de energie halen om, ook in deze moeilijke tijden, door te gaan met de projecten?
Om het met een cliché te verwoorden: dankzij de lach op hun gezichtjes.
Na mijn eerste bezoek aan een van de gevangenissen, was ik diep geraakt door de grauwe, dode blikken in
de ogen van de kinderen die er doelloos rondhingen. Zes maanden later bezocht ik opnieuw die
gevangenis en trof er dezelfde kinderen aan. In het Morning Tears klasje. Met een glimlach op het gezicht
en sprankeltjes hoop in hun ogen. Ze kunnen opnieuw kind zijn en dromen over een toekomst.



Wat zou je graag als volgende gerealiseerd zien?
Ja, liefst de volledige wenslijst. (met een knipoog naar de kerstman)
Nu, eens de basis gelegd is en de kinderen onderwijs krijgen en 
dagelijks kwaliteitsvol eten op hun bord hebben, kunnen we al eens 
een extraatje voorzien.
In opvolging van de laatste realisatie, bedjes voor de gevangenis in 
Chencha, werden plannen uitgetekend voor duurzame speeltuigen. 
Hiervoor kunnen we wederom beroep doen op het savoir faire van 
de mannen in de gevangenis. Zij timmerden ook de bedjes voor de 
kinderen in elkaar.
Naast studeren hoort ook ontspanning en spel bij een gezonde 
leefomgeving voor kinderen.

Wanneer ga je terug naar Ethiopië
Gezien de huidige situatie, is dat moeilijk te voorspellen. 
Justice for All coördineert de projecten ter plaatse. Gelukkig gaat 
hun werking, desondanks de burgeroorlog in het noorden, gewoon 
door. Onze projecten in het zuiden lopen zoals normaal.



Ethiopië actueel
De escalerende oorlog in Ethiopië̈ baart de hele wereld zorgen. 

▪ De situatie is complex: de huidige Eerste Minister Abiy Ahmed startte in november 2020
een offensief tegen het regionale leger in Tigray nadat het Tigrese leger wapens probeerde
te bemachtigen uit een legerbasis van het regeringsleger aldaar.

▪ De regio Tigray is in handen van het TPLF (Tigray People Liberation Front) die de afgelopen
30 jaar de machthebbers in Ethiopië̈ waren. Zij bleven opstandig tegenover de nieuwe
regering en willen meer autonomie voor Tigray.

▪ De regering wierp een blokkade op. Tigray werd afgesloten van de wereld, elektriciteit en
watertoevoer werden lamgelegd, gewassen op de velden werden verbrand, humanitaire
hulp kreeg geen doorgang. Een humanitaire ramp die nu reeds meer dan een jaar
aanhoudt, het uithongeren van het Tigrese volk doet denken aan een genocide...

▪ Als antwoord hierop valt het TPLF ook de regio’s Amhara en Afar binnen waarbij er
gevechten ontstaan met deze milities. Ondertussen hebben aartsvijanden TPLF en OLA
(Oromia Liberation Army) een bondgenootschap gesloten in hun gevechten tegen de
regering en zijn ze Addis Ababa tot op een 200-tal km genaderd. TPLF dreigt met inname
van de hoofdstad als de blokkade van Tigray niet wordt opgegeven. Hevige gevechten
vinden plaats met wreedheden tegen de bevolking.

▪ De internationale gemeenschap probeert te onderhandelen over een staakt het vuren. Met
behulp van drones uit o.a. Turkije slaagt het regeringsleger erin het TPLF terug te dringen
naar Tigray. Een voorstel tot staakt het vuren van het TPLF wordt afgewezen door het
regeringsleger.

▪ Wij werken op 5 locaties, één van onze locaties, nl. de gevangenis in Mekele bevindt zich in
het epicentrum van de oorlog en daar ligt het project momenteel stil. De 4 andere locaties
bevinden zich in het oosten en zuiden van Ethiopië̈ en zijn operationeel, er is geen hinder van de
oorlogssituatie, het leven loopt er normaal door.



Dankzij de Provincie geven we tijdens evenementen en voordrachten meer zichtbaarheid aan 
ons project. Dit is een mooie erkenning van het vruchtbare, waardevolle werk van Morning Tears
en Justice for All.

Sponsers:
Provincie West-Vlaanderen schenkt banner  



Genna

Vergeet de gezellig ronde, bebaarde goedzak in rood pak. Nee, ook geen
rendieren, gevulde kalkoenen en bergen cadeautjes onder de boom.

In Ethiopië heeft Kerst meer weg van een festival. Genna wordt uitbundig
gevierd in en rond de Orthodoxe kerk. De meest uitbundige processies gaan
door in Lalibela.

De Kerstmissen die gehouden worden, duren vaak de hele nacht en worden
gevuld met lithurgische gezangen. Wit en goud zijn de overheersende
kleuren voor gewaden van priesters en gelovigen.

Mensen gaan vaak van kerk tot kerk en wonen meerdere missen bij tot het
ochtendgloren.

Het feest gaat door op 7 januari in onze Gregoriaanse kalender (dag 29 van
de 4de maand (Tahsas) in de Ethiopische kalender) en wordt vooraf gegaan
door een periode van 40 dagen vasten.

In de Ethiopische kalender bestaat een jaar uit twaalf maanden van dertig
dagen en een dertiende maand met vijf of zes dagen. Deze kalender loopt
zeven jaar (tot 31 december) en acht jaar (vanaf 1 januari tot 11 september)
achter op onze Gregoriaanse kalender.

Ethiopische wist-je-datjes
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Doro Wat uit Ethiopië

Doro Wat

Overal ter wereld hoort bij feest een feestmaal. Zo ook in 
Ethiopië.

Geen zin in gevulde kalkoen voor Kerst? Verbaas je gasten 
met een lekker potje Doro Wat!

Deze pittig gekruide stoofpot van kip wordt traditioneel 
gegeten met injera: een soort pannenkoeken gemaakt van 
gefermenteerd teff-meel. Om het jezelf wat makkelijker te 
maken, kun je Doro Wat ook serveren met rijst.

Krijg je er zin in? Op de website  
https://lekkerafrika.nl/doro-wat-uit-ethiopie/  staat hoe je 
een heerlijke Doro Wat op de feestdis tovert.



Inspiratie nodig voor de Kerstman?

‘ Neala en de weg naar het licht’ is een super mooi kinderboek over een 
Ethiopisch meisje. 

Koop het nu via deze website: https://www.kristahaest.com/book 

Een deel van de opbrengst gaat naar Morning Tears België. 

Een prachtig geschenk voor je kinderen/kleinkinderen.

Noodzakelijk: vermeld bij aankoop Morning Tears België!! 

De Amhaarse/Engelse versie wordt geschonken aan onze kinderen in de 
gevangenissen.

Wil je ons project verder steunen? Bezoek dan zeker ‘s onze website: 
https://www.morningtears.be/

Je kan ons steunen via Bankrekeningnr.  Morning Tears België vzw IBAN: BE 24 3631 4405 4538
Mocht je willen uitschrijven uit deze nieuwsbrief laat het ons weten op newsletter@morningtears.be


