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Webshop wordt volwassen
Ambachtelijk Muya
De webshop begint volwassen te worden.
Aanvankelijk was de lijst met producten
beperkt: zilveren hangers en bedels, een
bronzen beeltenis van een fistelpatiënte,
een verjaardagskalender en een tweetal
boeken over het werk van het Hamlin
Fistula Hospital.
Annelies Barendrecht, voorzitter van
de stichting, nam in maart deel aan de
jaarlijkse Partners International Meeting
(PIM) in het ziekenhuis in Addis Ababa
en ondernam een ware speurtocht naar
betaalbare, maar mooie en kwalitatief
goede artikelen voor de Nederlandse webshop. Via haar Australische collega’s – die
hebben al een webshop – kwam ze op het
spoor van twee bijzondere bedrijfjes: Muya
Ethiopia PLC en de buren, Ethoto Beth Artisan. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd
in handgemaakte producten. Bijzonder is
ook dat het bedrijven zijn met een sociaal gezicht. De mensen, veelal vrouwen,
die de producten maken, hebben weinig
toekomstperspectief. Ofwel omdat ze uit
de arme dorpen in de bergen komen en
nauwelijks een opleiding genoten hebben,
of omdat ze arm én HIV besmet zijn en om
die reden niet geaccepteerd worden in het
reguliere maatschappelijke leven.
Bij Muya had Annelies het geluk in aanraking te komen met de van origine Franse
Jacques Dubois, de zakelijke partner van
de algemeen directeur, modeontwerpster
Sara Abera. Jacques moest in de jaren

zestig in militaire in Frankrijk. Hij besloot
naar Ethiopië te gaan om daar zijn vervangende dienstplicht te vervullen. Bijna
vijftig jaar later woont hij nog steeds in
Addis Ababa, met zijn Ethiopische echtgenote en hun kinderen. Jacques bleek een
breekijzer in de contacten met het bedrijf.
Annelies wilde foto’s maken van het productieproces, dat was uitgesloten, kreeg ze
bij haar eerste bezoek aan Muya te horen.
Maar Jacques sprong voor haar in de bres,
met als gevolg een prachtige serie foto’s
van het spinnen, weven, naaien, wassen en
strijken van katoenen sjaals. Ook mocht ze
foto’s nemen van de vrouwen die meesters
zijn in het maken van voorwerpen van klei.
Ooit een gieter gezien van aardenwerk die
van onderen gevuld wordt en als je hem
rechtop zet, niet lekt! En wat te denken
van die handbeschilderde parelhoenders.
In verschillende afmetingen, maar belangrijker, een lust voor het oog.

Spinnen bij Muya.
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Katoenen draden trekken bij Muya.

door meesterwevers, ook in Ethiopië een
uitstervend beroep. En inderdaad, geen
weefsters, maar wevers. Zij leerden het
ambacht van hun vader die het weer leerde
van zijn vader ….
Muya is een bedrijf met een sociaal hart,
daar doet Hamlin Fistula Nederland graag
zaken mee. De werknemers worden naar
Ethiopische maatstaven goed betaald en er
wordt meebetaald aan de educatie van de
kinderen van de employees. Ook kunnen
de gezinnen gebruik maken van een subsidie op gezinsmaaltijden. En zo voorts. Voor
informatie over Muya:
http://muyaethiopia.net/social.html

Muya wordt geleid door gedreven mensen.
Jacques en Sara hebben negen jaar heel
Ethiopië doorkruist op zoek naar traditionele dessins. Er zijn tachtig verschillende
bevolkingsgroepen in Ethiopië, ieder met
zijn eigen traditie en cultuur. En zijn eigen
culturele ontwerpen. Wie omhoog kijkt in
de vertrekhal van het vliegveld in Addis,
ziet dat er banieren hangen. Gemaakt
door Muya. Elke banier is anders, want
de ontwerpen zijn gebaseerd op al die
verschillende dessins. Ze moeten alleen
nodig afgestoft worden, maar dat is geen
prioriteit in een arm land als Ethiopië.
De producten van Muya worden verscheept
naar de USA, Australië, Frankrijk en nu
dus ook naar Nederland. De sjaals zijn
volledig met de hand gemaakt van Ethiopische katoen. Sommige zijn geweven
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Weven van kleed bij Muya.

Nieuwe bestuursleden
Nederland

Beschilderen van parelhoen bij Muya.

Entoto: sieraden maken.

Sieraden van Entoto Beth
Artisan

Onder de indruk van de twee bedrijven en
de spirit van zowel de werknemers als de
leidinggevenden, kocht Annelies een groot
aantal artikelen voor de webshop. Een
win-win situatie! De webshop gaat deze
zomer de lucht in. Nu al is er een kleine
proeverij van een aantal artikelen in deze
nieuwsbrief.

Bij de buren van Muya maken en verkopen
ze exclusieve sieraden tegen een redelijke
prijs. Entoto Beth Artisan is net als Muya
een re-integratie bedrijf, in Entoto’s geval
voor HIV/Aids- patiënten. De meer dan
honderd vrouwen die er werken krijgen een
eerlijk loon voor hun werk: sieraden maken
van de hulzen van kogels en gerecyclede
autobanden. De vrouwen zijn afkomstig uit
het gebied van Entoto Mountain, aan de
rand van Addis Ababa. Een bergachtig gebied op zo’n 3200 meter hoogte waar circa
5000 mensen wonen. De helft daarvan is
HIV besmet. Het bedrijf is in 2008 opgezet
als een reintegratieproject. Het merendeel
van de werkneemsters heeft een gezinsinkomen van $1.25 per dag. Zelfs naar
Ethiopische maatstaven is dat niet genoeg
om van te kunnen leven. Er blijft dan ook
niets anders over dan te gaan bedelen. Bij
Entoto krijgen ze loon naar werken, bovendien bouwen ze door hun werk aan hun
zelfvertrouwen.

Info: www.entotobethartisan.com

Zowel in het bestuur van Hamlin Fistula
Ethiopia als in onze eigen stichting Hamlin
Fistula Nederland hebben zich veranderingen voorgedaan. Om te beginnen de
Nederlandse stichting. Die is uitgebreid
met twee bestuursleden, Monique Rosbergen en Jolanda Denekamp. Beiden niet
onbekend met de stichting. Monique is
tot twee keer toe betrokken geweest bij de
organisatie van de Blote Voeten Tocht in
Barneveld in 2011 en 2013. Ook Jolanda
was betrokken bij de organisatie.
Monique is raadslid in de gemeente Barneveld en heeft daarnaast een fulltime baan.
Ze zal zich samen met bestuurslid Karien
de Bont richten op sponsoractiviteiten en
beleidsmatige zaken. Jolanda Denekamp
is journalist en zal vanuit die hoedanigheid een bijdrage leveren aan de pr van de
stichting. Een verdere uitbreiding met nog
één of twee mensen is niet uitgesloten. De
stichting heeft de ambitie om meer te doen
dan tot nu toe het geval is geweest. Om
dat te kunnen doen, is er meer menskracht
nodig. Aldus is dus geschied.

Monique Rosbergen,
nieuw bestuurslid in de
Nederlandse stichting.
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Jolanda Denekamp,
nieuw bestuurslid in de
Nederlandse stichting.
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Ethiopië

Nieuwe bestuursleden in Ethiopie: rechts Peter Belford,
midden Ellen Pieterse, links Peter Hawkins.

In Ethiopië staat het bestuur ook aan de
vooravond van een groot aantal veranderingen. De zoon van dr. Catherine Hamlin,
Richard (62), nu nog voorzitter van het bestuur, wordt in september 2014 opgevolgd
schoonzoon Peter Belfield (29). Overigens
niet als voorzitter. Daarnaast wordt het
bestuur uitgebreid met een aantal mensen
met een specifieke competentie, zoals Peter
Hawkins, een Brit die geboren is in Ethiopie en er bijna 30 jaar heeft gewoond. Hij
heeft veel ervaring met het werken voor
goede doelen - hij werkt al een aantal jaren
voor het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken/ Ontwikkelingshulp (DFID), en
de in Addis woonachtige journaliste Ellen
Pieterse. Elders in deze nieuwsbrief stelt zij
zich voor. En dan is er nog Richard Hogg,
hoofd van het kantoor van de World Bank
in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan.

Ellen Pieterse,
nieuw bestuurslid in Ethiopië

‘Ik heb een passie ontwikkeld voor
kwetsbare vrouwen’

Ellen Pieterse, nieuw bestuurslid in Ethiopië.

“Hamlin is een geweldige manier om een
verbinding te hebben met Ethiopië, naast
dat het een geweldig doel is’’, zegt de
Nederlandse fotograaf/journalist Ellen
Pieterse over haar bestuurswerk voor Hamlin Fistula in Ethiopië. Ze zal zich vooral
richten op het werven van fondsen en de
pr, haar specialisatie. Ze is in maart aangetreden als nieuw bestuurslid en is ook
meteen tweede voorzitter van het bestuur
geworden, om het aftreden van Richard
Hamlin, die nu nog aan het hoofd van het

bestuursteam staat, wat te vergemakkelijken. In September wordt het bestuur met
nog eens drie mensen uitgebreid. In totaal
zal het dan uit negen leden bestaan. Er zal
in September ook een verkiezing gehouden
worden om een nieuwe voorzitter te kiezen. Ellen heeft geen ambitie om die rol te
vervullen, maar als ze die functie tijdelijk
moet vervullen totdat iemand anders zich
aandient, dan vindt ze dat niet erg. De
PIM van afgelopen maart was natuurlijk
voor haar hét ideale moment om kennis
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te maken met vertegenwoordigers van de
acht partner-organisaties.
Het eerste contact met het Hamlin Fistula
Hospital verliep via haar kinderen. “Die
zitten op dezelfde school als die van CEO
Martin Andrews en zijn vrienden van
elkaar. Als vanzelf kregen wij als ouders
ook contact met elkaar en ook wij raakten
bevriend. Ik kende Hamlin al wel, maar
door alle verhalen en een bezoek aan het
ziekenhuis ontwikkelde ik geleidelijk een
passie voor de kwetsbare vrouwen in het
ziekenhuis. Die passie is overigens niet
nieuw. Ik ben erg geïnteresseerd in de
situatie van kwetsbare vrouwen die geen
toegang hebben tot basisvoorzieningen
zoals gezondheidszorg en onderwijs.
Bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen,
waar ook nog eens veel vrouwen misbruikt
worden- dit was het onderwerp van mijn
Masters studie.’’
Op negentienjarige leeftijd trok Ellen in
1991 Europa in, op ontdekkingstocht
zoals ze het noemt. Ze werkte een jaartje
in verschillende landen, op campings en
in de horeca. In Engeland volgde ze de
opleiding fotografie en journalistiek. Met
die bagage en een flinke scheut ondernemingslust ging ze aan het werk voor allerlei
ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam en
Save the Children. In totaal bezocht ze 22
landen voordat ze haar Ierse echtgenoot
ontmoette die al net zo’n zwervend leven
leidde als zijzelf. “Inmiddels hebben we
drie kinderen en is mijn man hoofd ontwikkelingshulp bij de Ierse ambassade. Ik
promoveer ondertussen op corruptie in de
gezondheidszorg in Sierra Leone én ik ben
regelmatig in Hamlin Hospital te vinden
vanwege mijn bestuurslidmaatschap in het
Hamlin bestuur.’’
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Partners International
Meeting (PIM)
Nauwelijks bekomen van de PIM in
september 2013 in Lunteren, was er in
maart al weer een volgende bijeenkomst.
Voorzitter, Annelies Barendrecht, reisde af
naar Addis Ababa om daar de Nederlandse
stichting te vertegenwoordigen. De acht
partners van Hamlin Fistula Hospital,
afkomstig uit de USA, Australië, NieuwZeeland, Duitsland, Engeland, Zweden,
Zwitserland en Nederland, brachten twee
dagen met elkaar door om te praten over
de toekomst van Hamlin Fistula in zowel
algemene zin als op het niveau van de
individuele partners. Er werd veel besproken, alle partijen zijn volop in beweging.
Heel duidelijk is dat er consensus is dat er
zo veel mogelijk samengewerkt dient te
worden. Delen van kennis en ervaring op
alle niveaus is de sleutel tot een gezonde
toekomst voor Hamlin. Evenals transparantie, ofwel nog meer inzichtelijk maken
wat er met het gedoneerde geld gebeurt.
Donoren, of het nu kleine of grote gevers
zijn, hebben recht op een antwoord op de
vraag ‘wat is er met mijn geld gebeurd?’
Pim

het verhaal van

Mezgeba Refera (21)

Tsege Mesgama

Achttien was ze en in verwachting van een goed

Overdag hoedt ze de koeien van haar broer, liever gezegd, dat deed ze

man/vriend. Na vijf dagen barensnood werd haar

voordat het mis ging. Op een dag werd ze verkracht, midden op de dag,

baby ‘weggehaald’ in een ziekenhuis. Nadien was

midden in het veld. Ze was ernstig gewond, en in verwachting. Niet dat

ze incontinent. Daar konden ze niets aan doen in

ze dat laatste aan haar omgeving vertelde, dat hield ze voor zich. Uit

het ziekenhuis. Haar familie bracht haar naar het

schaamte voor wat haar was overkomen. Toen de weeën zich aandien-

Hamlin Hospital in Addis. Haar vriend wilde haar niet

den, bleven ze maar komen. Vier dagen duurden ze en toen baarde ze

meer zien. “Hij studeert aan de universiteit, hij gaat

een doodgeboren kindje. Tot haar grote schrik kon ze haar plas niet meer

gewoon door met zijn leven’’, verzucht ze verdrietig.

ophouden. Haar broer had medelijden met haar en bracht haar naar een

“Ik ben hier al een jaar, want ik heb ook nog een

kleine kliniek dicht bij haar huis. Daar konden ze haar niet helpen, in Addis

probleem aan mijn voet. Die sleept. Ik ga naar huis

wel. Al moest ze daar wel acht maanden herstellen van de operatie en alles

als ik voor mezelf kan zorgen, als ik weer goed kan

wat haar verder aangedaan was. Ook psychisch. Hoe het nu verder moet,

lopen. Dan wil ik ook een goede opleiding volgen en

weet ze niet. Ze wil niet terug naar haar broer, naar de plek waar alles zo

een baan zoeken. Zo zie ik mijn toekomst.’’

vreselijk verkeerd ging. Ze wil ook niet meer doen wat haar broer haar
opdraagt. “Ik wil een beter leven opbouwen’’, zegt ze zachtjes.
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Mezgeba Refera en Tsege Mesgama

De kleine Mezgeba was al jong wees. Ze woont bij haar broer in Welisso.

HET VERHAAL VAN

het verhaal van

Web shop
De webshop gaat vanaf september in een professioneel jasje de lucht in. Webmaster Andrea van
Liere heeft de Web Shop dan geïntegreerd in de
vernieuwde website. Het aanbod artikelen is sterk
uitgebreid, zie elders in deze nieuwsbrief. Ook gaan
we in september van start met een klein winkeltje
in Barneveld waar de producten gewoon te koop
zijn. Nu vast een voorproefje van wat gaat komen.
En houd u vooral de website in de gaten vanaf
september!:
Catherine Hamlin, grondlegster
Hamlin Fistula Hospital.

Catherine geflankeerd door rechts de vrouw van de premier Roman Tesfaye,
links de deputy CEO.vv.

Het feest van Catherine
Grondlegster van het Hamlin Fistula
Hospital, dr. Catherine Hamlin, werd in januari 90. Reden voor een groot feest in de
periode van de PIM. Het feest vond plaats
in Desta Mender, het dorp waar vrouwen
die niet meer volledig herstellen na een
operatie een reïntegratietraject volgen
met als doel weer deel te nemen aan de
samenleving. Er waren honderden gasten
aanwezig op het feest. De echtgenote van
de premier, de minister van economische
zaken, de minister van volksgezondheid,
de aartsbisschop, voormalige patiënten
en nog veel meer. Het is de kracht van
Catherine Hamlin dat ze altijd bescheiden
blijft en altijd weer mensen weet te ontroeren met haar onverminderde bevlogenheid.
Zo simpel zijn haar woorden, maar ook zo
treffend in hun eenvoud. Ze wil graag nog
wat jaren aan haar lange leven toevoegen,
vertelde de voor de Nobelprijs genomineerde Catherine. Ze heeft nog zóveel te doen!
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www. fistulahospital.nl



Presentaties en
voordrachten
Mocht u belangstelling hebben voor een voordracht of presentatie over het
Fistula Hospital, neemt u dan contact op met de secretaresse, Jacqueline de
Boer: tel.: 072-5333035 of email: secretariaat@fistulahospital.nl

Reacties
Reacties op deze nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs. Graag een berichtje
naar de secretaresse, Jacqueline de Boer
072-5333035 of email: secretariaat@fistulahospital.nl

Het Fistula Hospital kan alleen functioneren als er genoeg geld geworven
wordt. Help mee! U kunt dat doen op drie manieren:
• Word donateur en stort uw donatie op Triodos Bank te Zeist, rekeningnummer 21.21.89.352 t.n.v.Hamlin Fistula Nederland in Addis Ababa. U
machtigt de stichting tot een periodieke bijdrage. Donaties zijn als giften
aftrekbaar. Is het totaal aan giften per jaar hoger dan 1 % van uwe bruto
jaarinkomen, dan is het meerdere aftrekbaar. Met een maximum van het
bruto jaarinkomen.
• Een periodieke schenking, vastgelegd in een notariële akte. In dat geval
is de schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
• U kunt in uw testament laten opnemen dat u een legaat nalaat aan
Hamlin Fistula Nederland.
• Hamlin Fistula Nederland heeft de ANBI status.
• Financiele ondersteuning door een eenmalige donatie.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u, indien u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, uw emailadres
doorgeven aan de secretaresse Jacqueline de Boer:
secretariaat@fistulahospital.nl



Hamlin
Fistula
Nederland
Kennemerstraatweg 45
1851 BA HEILOO
072 533 30 35
secretariaat@fistulahospital.nl
www.fistulahospital.nl

Stort uw donatie op Triodos 21.21.89.352
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Help mee!

