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Jag återvände igen till Dessie i Etiopien i början av februari. Det har varit många glada återseenden. Jag 
har också blivit bekant med nya medarbetare och nya fadderbarn samt deras familjer. Tråkiga nyheter 
om några barn och ungdomar har jag nog fått också. Dels kom de tråkiga nyheterna verkligen som en 
överraskning, dels tycks de vara fråga om ungdomens dumheter. 
Framför allt är det tråkigt när släkten inte förstår att ge ett begåvat 
barn möjlighet att gå i skolan. Vårt team behöver riktigt mycket 
vishet för att kunna stöda barnen, ungdomarna och deras 
närmaste krets. Med största delen av dem har vi lyckats bra. Trots 
det är det vid varje misslyckande svårt att medge att vi inte kunde 
göra mera för dem.  
 
I Woldiya besökte jag de nya barnens hem med den nya 
socialarbetaren Ashagri. Han är ny för mig som medarbetare, men 
annars är vi bekanta sedan många år. Han växte upp i vårt 
stödprogram och har regelbundet deltagit i verksamheten i Dessie 
aktivitetscenter. Där har han varit frivillig ledare och äldre broder 
för de yngre. Det var riktigt fint att vi fick honom som 
socialarbetare i Woldiya. 
Ashagri blev färdig som sjukskötare för ett och ett halvt år sedan. Efter det hann han arbeta i Synodens 
(stiftets) nya projekt för handikappade och i Synodens samhällsutvecklingsprojekt i Dahana som 
instruktör och ledare för självhjälpsgruppen.   

Sin egentliga dröm och vision kunde han börja förverkliga 
senaste höst då han blev vald som socialarbetare i 
Woldiya vid vårt stödsprogram för barn som är 
föräldralösa på grund av aids. Nyligen besökte jag med 
honom de nya barnens hem i Woldia. Det var rörande att 
se sjukskötaren i Ashagri komma fram då han i ett par 
hem undersökte orsakerna till mormödrarnas 
hälsoproblem och gav skötråd och anvisningar.  
Den varmhjärtade och glada unga mannen har många 
goda idéer om möjligheterna att utveckla arbetet och om 
nya sätt att stöda barnens liv och skolgång.  
 

Aktivitetscentret i Kombolcha har börjat fungera med 
alldeles ny fart då den andra av våra egna pojkar 
anställdes som koordinator där. Samuel drar barn och 
ungdomar till sig med sin varma  personlighet. Hans 
sociala kunnighet och tekniska skicklighet kommer 
mångsidigt till uttryck i det nya arbetet. 
 

 

Ashagri  2002 

Lille Biruk skyndar att välkomna Ashagri till sitt 

hem. 
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Senaste gång när jag besökte Kombolcha mötte jag syskonen Jemal och 
Fethiya. Jemal blev färdig redan för ett par år sedan, Fethiya senaste 
sommar. Efter att ha blivit färdig fick Jemal inte arbete som motsvarande 
hans utbildning, men den sega unga mannen tog emot allt slags arbete 
som bjöds. Nu har han växlat från lärling till egen företagare och finslipar 
innerväggar av hus: jämnar, målar och gjuter pryddnadslister av gips. I sitt 
företag sysselsätter han sin kusin och sin syster. Han arbetar frivilligt i 
fadderarbetet och 
lovar att som läringar 
ha sådana ungdomar 
som i sin skolgång 
inte når den nivå, som 
krävs för den officiella 
yrkesutbildningen.  

I fortsättningen har syskonen planerat att öppna ett 
snabbmatställe, där också Fethiya kunde uttnyttja sin 
yrkesutbildning. Tillsvidare arbetar de på 
husentreprenad tills de samlat ihop tillräckligt med 
startkapital.  
”Vi har känt Skaparens och faders kärlek i 
fadderprogrammet ” berättar syskonen. 

 
 
Mellan hembesöken i Woldiya besökte jag frisörssalongen, 
tehuset och cd-videobutiken, som några av våra före detta 
fadderbarn framgångsrikt driver.  
 
Vi är också glada över att det, enligt informationen jag fått, 
bara är en av våra ungdomar som blev färdiga senaste 
sommar, som ännu är utan arbete. Jag är säker på att han 
också hittar ett arbete inom kort.   
 
Ert stöd och era böner bär frukt! 
 
Med ljusa vårhälsningar 
 
 
 
  Annika Utriainen 
                          fadderbarnskoordinator i Dessie 
 

 
   

Jemal på sin arbetsplats 

Jemal och Fethyia 

Studenterna från 

lärarhögsskolan trivs  i 

Mebrats (i mitten) tehus. 


