
 
 
 
Arbetet bland barn som är föräldralösa på grund av aids i Dessie, Etiopien 
 
 
Samarbetspart:   Den evangeliska Mekane Yesuskyrkan i Etiopien 
 
 
Verktyg för ett självständigt liv 
 
Detta projekt påbörjades år 2002. I arbetet försöker man hindra spridningen av hiv/aids. Man stöder 
också barn, som lider på grund av att föräldrarna insjuknat eller som blivit föräldralösa. Via projektet 
bekostar man barnens grundtrygghet, såsom mat, kläder, mediciner och skolunderstöd. 
 
Barnen får möjlighet till utbildning genom yrkesskola, korta yrkeskurser eller studier på instituts- eller 
universitetsnivå. De får också ekonomiskt, materiellt och tekniskt stöd då de går ut i arbetslivet. 
Både myndigheter och näromgivningen är med i samarbetet. Också syskonens utbildning stöder man i 
mån av möjlighet. Hiv-positiva vårdnadshavare och barn får specialstöd för mat och hälsovård. 
Genom dessa åtgärder försöker man ge en möjligast normal barndom och ungdomstid och tillika  
vägkost för ett självständigt liv med egen utkomst. 

 
 

 
Foto: Fekere Ataleles (till vänster) och Aragaw Seidins (till höger) hus har gjorts i ordning. 

 
Stöd till 300 barn och deras familjer 
 
Via projektet stöder man 300 föräldralösa barn; 90 i Dessie, 60 i Kombolcha och 150 i Woldiya.  
Av barnen är 133 pojkar och 167 flickor. Av dessa cirka 300 barn är 30 hiv-positiva. Sammanlagt 
stöder man via projektet 138 hiv-positiva, i den siffran ingår både barn, syskon och vårdnadshavare. 
På våren tog man 29 nya barn med i projektet i stället för dem som slutat skolan. Av barnen är 1 % i 
förskolan, 88 % i grundskolan, 11 % i universitet och de övriga i yrkesskola eller i förberedande 
yrkesskolning. 
 



Barnens vårdnadshavare har månatligen tilldelats stödpeng för mat, kläder, mediciner och 
skolmaterial. Stöd för hälsovård har getts åt 111 personer under rapporteringsperioden januari-juni 
2013; 23 barn och 88 vårdnadshavare. 
 
I Dessie fick tre familjer stöd för att reparera sitt hus och åt tre familjer i Kombolcha gav man 
sängkläder, alla vårdnadshavare i dessa familjer är hiv- positiva. Också i Woldia stödde man sex 
familjer på samma sätt. 
 
Åt tre barn har man delat ut enkla arbetsredskap och förnödenheter som t.ex. en symaskin, 
hushållsartiklar och väskor. 
 
50 utexaminerade 
 
Barnen och deras familjer har numera accepterat sin situation och är beredda att möta de dagliga 
utmaningarna. Nuförtiden kan de småle åt roliga saker och samarbeta sinsemellan. Nya kläder gör att 
barnen känner sig likvärdiga med andra barn. Nuförtiden lånar familjerna ut eller ger sina gamla 
kläder vidare åt andra. Över 50 barn har genomfört sin skolgång sedan år 2002. 
 
En ung hönsfarmare har framtidstro 
 
20-åriga Ali Yimam är ett bra exempel på fadderarbetets betydelse som språngbräda i en ung 
människas liv. Ali, som blev föräldralös redan som liten pojke, kom för drygt tio år sedan med i 
programmet för barn som blivit föräldralösa i Dessie och fann vänner, stödpersoner samt senare även 
en studieplats. Han blev färdig bokförare sommaren 2012. Han hittade inte genast en arbetsplats men 
det fanns en välgörare, som lånade startpengar åt den unga mannen för att grunda ett eget företag. 
 
Ali gjorde slag i saken och grundade i början av 2013 en hönsgård. Han köpte ett par hundra hönor, av 
vilka tyvärr nästan en fjärdedel insjuknade eller dog. Trots motgången tror Ali att företaget bär sig. 
Han föder upp hönorna tills de är fullvuxna och säljer dem åt restaurangägare och köper sedan nya 
hönor för uppfödning. 
 
Ali Yimam bor hos sin faster i byn Boruselaissie nära staden Dessie. Han är den enda kristna i sin 
muslimska släkt. Ali fann vägen till kristendomen i en bibelgrupp och växte så småningom i tillit till 
den gode Herden. Den unga mannen har hunnit uppleva många olika svårigheter i sitt liv, besvikelser 
och även diskriminering, men fått stöd och uppmuntran av vänner, även genom bön. En kristen lärare 
berättade för Ali, att han tror att Gud har reserverat en viktig uppgift för honom. 
 

 
 
 
 
 
 
Ali Yimam blev inte 
sysslolös, fastän han inte 
genast fick jobb inom sitt 
eget område efter att han 
blivit färdig. Han startade 
en hönsgård och planerar 
att utvidga sin verksamhet 
med fåruppfödning. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebiba Abdu i Kombolcha har fått en symaskin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etalemahu Eshetu i Dessie har fått en 
container i vilken hon öppnade en affär. 

 
 
 
Närmare 1400 personer får stöd inom projektet 
 
Projektet stöder idag direkt ca 1400 personer; fadderbarn, syskon, vårdnadshavare och övriga 
familjemedlemmar. De ungdomar som blivit klara med en yrkesutbildning och som inte är med i 
projektet mera, är också på olika sätt beredda att hjälpa andra då de själva har fått hjälp.  
 
Ert stöd är av stor betydelse i denna omgivning. Tack för ert stöd, må Herren välsigna er. 
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