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ETHIOPIË
Elderly People Support Project, Addis Abeba
Sinds
Opgericht in 2009 door de
Congregatie van de Broeders van de Onze Lieve
Vrouw van Lourdes
Ondersteuning bestaat uit
1. Opvang en zorg van (dakloze) ouderen:
· 6 dagen per week warme maaltijd
· medische verzorging
· wasvoorziening
· douchegelegenheid
· 1 x per jaar dekens ,nieuwe kleding en schoeisel
2. Huizenreparatie in krottenwijken
3. Toilettenbouw en training/voorlichting in
toiletgebruik en hygiëne.
Voor wie?
· (dakloze) ouderen (55+) die niemand hebben
om op terug te vallen en onder armoedegrens
leven
· Bewoners in sloppenwijken in zeer erbarmelijke
leefomstandigheden
· Huishoudens in sloppenwijken die geen
beschikking hebben over adequate
toiletvoorziening
Hoeveel mensen worden geholpen op
jaarbasis?
· 100 (dakloze) ouderen
· 200 huishoudens per jaar krijgen nieuw toilet
(1200 personen) en 240 mensen ontvangen de
training volgens het ‘Train de trainer’ model
· Huisje van 20 huishoudens wordt
gerepareerd/ gerenoveerd.
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Wat is het resultaat van de
ondersteuning?
· Verbeterde kwaliteit van leven voor ouderen;
· Reductie van de prevalentie van besmettelijke
ziekten
· Verbeterde kwaliteit van leven van bewoners
in sloppenwijken.
Aantal lokale werknemers
7 lokale werknemers inclusief 1 broeder.
Benodigd budget op jaarbasis
€ 150.000, - per jaar.
Belangrijke mede financiers
· Cross Catholic Outreach – USA
· Stichting Dioraphte
· Particuliere sponsoren
Extra wensen voor
• Renovatie van het huis waar de ouderen
samen komen (nieuwe keuken, reparatie
goten, daken en muren)
• Meer financiële middelen voor extra

toilettenbouw en huisreparatie in krottenwijk
• Inhuren van een maatschappelijk werker voor
de ouderen om gevoel van eigenwaarde te
vergroten; isolement tegen te gaan; hygiëne
verbetering
• Opzetten van een groentetuin voor eigen
gebruik en beheerd door sommige ouderen.
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