
Op het moment dat 

deze nieuwsbrief wordt 

geschreven is het 

kerstfeest in Ethiopië 

net gevierd.  

In Ethiopië nog wordt 

het kerstfeest gevierd 

op 7 januari. Ook 

nieuwjaarsdag valt op 

een hele andere dag 

als bij ons. In Ethiopië 

valt nieuwjaarsdag op 

11 september.  

Dit komt omdat wij een 

andere kalender hante-

ren: Ethiopië hanteert 

de Juliaanse kalender, 

wij hanteren de Grego-

riaanse. Daarnaast 

hanteert Ethiopië ook 

een andere jaartelling. 

Ze lopen 7 jaar en 8 

maanden achter op on-

ze kalender. 

Onze laatste nieuws-

brief is in maart 2015 

geschreven. Het uit-

brengen van deze 

nieuwsbrief hebben we 

even uitgesteld.  

Amare is in december 

naar Aleltu geweest om 

de tweede serie maat-

schappelijke stages 

voor de Wolfert van 

Borselenschool voor te 

bereiden. Hij heeft di-

verse materialen aan-

geschaft en heeft hier-

van beelden meege-

bracht welke we u 

niet wilden onthou-

den!  

wensen u veel lees-

plezier! 

 

 

  

 

“Het dak erop!” tweede benefietconcert  

Op 19 september 

2015 vond voor de 

tweede maal een be-

nefietconcert plaats in 

De Staver te Som-

melsdijk. Initiatiefne-

mer van dit concert 

was Kees Kievit. Ge-

mengd koor de Wil-

lemstar Singers uit 

Willemstad, mannen-

koor Amazing Singers 

uit Stellendam en ge-

mengd koor Excelsior 

uit Dirksland gaven 

met een elkaar een 

fantastische muzikale 

invulling aan deze 

avond.  

Het concert heeft in  

totaal € 5.000,- op-

gebracht. Fantas-

tisch!  

 

 

Alle koren, vrijwilligers 

en sponsoren:  

BEDANKT! 

 

Het bestuur van de 

Stichting Gaan en 

Doen wenst u alle-

maal een fantastisch  
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Deze actie is mede mogelijk gemaakt door:



Stichting Gaan en Doen. Nou, 

daar is goed gehoor aan ge-

geven: we mochten van hen 

het mooie bedrag van           

€ 585,00 in ontvangst nemen. 

Heel veel dank hiervoor! 

Op 29 juni 2015 waren Gert 

en Dien van Rikxoort 50 jaar 

getrouwd. Dit hebben zij op 

19 september gevierd met 

familie en vrienden. Zij wilden 

geen cadeaus ontvangen. 

Mocht men toch iets willen 

geven, dan kon dat in de 

vorm van een donatie aan de 

Eerder berichtten we al over 

MAS Ethiopië: de maatschap-

pelijke stage van de Wolfert 

van Borselen school. Burundi 

staat ook op het programma 

van de maatschappelijke sta-

ge. Zoals u weet is de situatie 

in Burundi nu zeer onveilig en 

heeft de school op het laatste 

moment deze stage moeten 

afzeggen. Een grote teleur-

stelling voor iedereen. Omdat 

de tickets al waren geboekt 

en er een tussenlanding zou 

worden gemaakt in Addis 

Abeba is ons toen gevraagd of 

wij een stageprogramma kon-

den regelen in Ethiopië. We 

hebben dit met elkaar in zeer 

korte tijd kunnen organiseren. 

Uiteindelijk zijn we met 5 

leerlingen en 2 begeleiders op 

23 april afgereisd naar Aleltu. 

Deze groep heeft het werk 

van de eerste groep voortge-

zet en is verder gaan bouwen 

aan de mediatheek van de 

Tekle Hailmanoot School. 

We zijn blij en dankbaar dat 

we dit hebben kunnen en mo-

gen doen. We hopen dat de 

situatie in Burundi spoedig 

verandert zodat ook daar 

weer verder kan worden ge-

werkt aan het project van de 

maatschappelijke stage. 
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van een docent bedraagt 1200 

Birr. Dit is omgerekend € 50,- 

Wilt u alleen of met een groep 

een docent adopteren? Neem 

dan contact met ons op door 

een mail te sturen naar:         

info@gaanendoen.nl. 

Op dit moment werken er 5 

docenten in onze school in 

Aleltu. De stichting draagt 

zorg voor het salaris van de 

docenten. Doorlopend zijn wij 

op zoek naar mensen, bedrij-

ven en/of instellingen die voor 

een bepaalde of onbepaalde 

periode een docent willen 

adopteren. Het maandsalaris 
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leerlingen zijn volop bezig met 
het houden van diverse acties 
om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor het project. Zo is 
er een veiling georganiseerd, 
worden zelfgemaakte materia-
len verkocht en worden spon-
sorlopen georganiseerd. Ook 
deze groep heeft actiepagina 
aangemaakt op 
www.JustGiving.nl waarop geld 
kan worden gedoneerd voor dit 
project.  

 

 

 

 

Hiernaast ziet u beelden van de 

aangeschafte materialen. 

 

 

In februari 2016 gaat er op-
nieuw een groep leerlingen 
met begeleiders van de Wol-
fert van Borselen school naar 
Aleltu. Zij gaan het werk 
voortzetten van de groepen 
die in februari en april 2015 
zijn geweest. Die groepen zijn 
gestart met de bouw van een 
mediatheek naast de Tekle 
Hailmanoot school. De groep 
die nu gaat zal gaan werken 
aan het dak van de media-
theek. In december hebben 
hiervoor al de voorbereidingen 
getroffen. Er zijn al materialen 
aangeschaft zoals hout, be-
tonijzer en golfplaten. De 

In de herfstvakantie van 2015 

is een delegatie van het ge-

mengd koor SuBeSa (Succes 

Bereik je Samen) meegereisd 

naar Aleltu. Zij hebben ver-

schillende sport– en spelma-

terialen overhandigd aan de 

kinderen van de Tekle Hailma-

nootschool. Met deze materia-

len hebben zij diverse sport– 

en spelactiviteiten onderno-

men met de kinderen. Daar-

naast hebben zij gewerkt aan 

de tuintjes rondom de school 

en dit verwerkt in een kleine 

workshop voor de kinderen en 

de medewerkers van de 

school. Voorafgaand aan de 

reis heeft het koor middels 

een rommelmarkt en diverse 

acties in eigen kring geld in-

gezameld.  Met dit geld zijn 

bouwmaterialen aangeschaft 

voor een deel van de funde-

ring van een aparte eetzaal 

naast de school. Het is de be-

doeling dat leerlingen van de 

Wolfert van Borselen school 

dit project gaan voortzetten. 

Dit alles in het kader van de 

internationale maatschappelij-

ke stage.   
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De mensen die gingen en deden  

Golfplaten 

Betonijzer 

Hout 

https://www.justgiving.nl/nl/mas-ethiopie-komt-in-actie-voor-stichting-gaan-en-doen


 
 
                                                                  

                                                                                    

 

 

 
Ja, ik word donateur van het schoolplan “Aleltu” 
 

En betaal □ €  5,- per maand   of  □ € 60,- per jaar of □ € ….,- per ….. 

 
 

Voornaam ______________________________________________________ 
 
 
Achternaam _____________________________________________________ 
 
 
Geboorte datum ____________________________________________________ 
 
 
Man / Vrouw 
 
 
Adres _______________________________________________________________ 
 
 
Postcode ___________________________ Plaats _________________________ 
 
 
Email _________________________@_____________________________________ 
 
 
Telefoon _____________________________ mobiel ________________________ 
 
 
Rekeningnummer ____________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening ________________________________________________________ 
 
Ik machtig hierbij Stichting Gaan en Doen tot wederopzegging genoemd bedrag in de aangegeven frequentie 
van mijn bank-/girorekening af te schrijven.  
Als donateur van het Schoolplan-Aleltu ontvangt ik 1 maal per jaar de nieuwsbrief met resultaten en het laatste 
nieuws uit Aleltu. 
 
 
Liever geen machtiging? 
Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL34RABO0154621420 t.n.v. de Stichting Gaan en Doen 
onder vermelding van 'Schoolplan-Aleltu' 
Vermeld uw emailadres op de overschrijving, alleen dan kunnen wij u berichten middels de nieuwsbrief. 

  
Indien er onterecht is geïncasseerd, of als u het niet eens bent met het bedrag, kunt u binnen 60 dagen uw bank 
vragen het bedrag terug te boeken. De doorlopende machtiging kan op elk moment schriftelijk, mondeling of te-
lefonisch worden opgezegd. 
 
U kunt dit formulier ingevuld en getekend sturen naar Stichting Gaan en Doen – Prinsenstraat 127 – 2983 CJ  

Ridderkerk. 
 


