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Doe mee aan onze fundraiser
loting en help Zuid-Ethiopië!
Waaraan help je mee?
Ondersteun gemeenschappen in ZuidEthiopië die te maken hebben met de
impact van Covid-19. En maak zo kans
op een pakket heerlijke Ethiopische
producten. Lees hiernaast meer over
waar het geld naartoe gaat.
Hoe doe ik mee?
1. Doneer €12 of meer aan onze
GoFundMe inzamelingsactie voor ZuidEthiopië; tot en met 9 augustus.
2.
Op 10 augustus maken we de
winnaar bekend. Hou dus zeker de
Yared Tour & Travel Facebookpagina in
het oog!
3. De prijs sturen we op naar de
winnaar.
De prijs
Een pakket met Ethiopische producten:
arabica koffie, thee, honing en rosé wijn
uit de Rift Vallei, de wijnstreek van
Ethiopië! De winnaar ontvangt het
volledige pakket wordt aan de deur!

Doneer nu

Groeten uit Ethiopië!
We hopen dat iedereen een fijne julimaand achter de rug
heeft! In Ethiopië is het weer rustig na diverse opstanden en
we bereiden ons voor op de verhuur van onze auto’s aan
internationale organisaties en bedrijven.

Wist je al dat Yared Tour & Travel samen met Fair2.travel en
lokale autoriteiten in Ethiopië een inzamelingsactie startte?
Met deze campagne willen we hulp bieden aan families in
Zuid-Ethiopië! Het geld dat we inzamelen gaat naar
kwetsbare gemeenschappen in Zuid-Ethiopië en voorziet in
noodzakelijke producten als voedsel en handwasstations in
Hammer, Dassanech, Gamo en Borena. Getinet en Kapo
hebben al mondkapjes en handwasstations ingekocht (foto).
Lees meer op GoFundMe.
Heel veel dank voor alle reeds gedane donaties!!
Van 29 juli tot en met 9 augustus kun je meedoen aan een
loting. Doneer €12 of meer en maak kans op een Ethiopië
verwenpakket! Lees meer over de actie op onze website.

Doneer en maak kans
De #10dayssouth fotocampagne
In het kader van de GoFundMe inzamelingsactie hebben
we de afgelopen tien dagen enkele van onze favoriete
foto’s van Zuid-Ethiopië gedeeld. Zo krijgen de mensen
die ons steunen een beeld van waar het geld naartoe
gaat. De volkeren in het zuiden hebben een rijke,
inheemse kennis over de natuur. Hun spirituele tradities
en gebruiken zijn belangrijk in hun dagelijks leven en
identiteit. Zij leven in gebieden die getroffen zijn door
verschillende rampen en een tekort aan voedsel. Zij
hebben de steun echt nodig.
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EHBO & veiligheidstraining in Ethiopië
De teams in Nederland en Ethiopië zitten niet stil. Eerder deze maand nam ons team in Ethiopië deel aan
een training in First Aid en veiligheid! Alle leden van het team – van chauffeurs tot bureaupersoneel – zijn
nu gecertificeerde eerstehulpverleners. Recentelijk aanvaarde Ethiopië de ‘Samaritaanse wet’ die zegt dat
elke burger verplicht is eerste hulp te verlenen bij een ongeval! De training omvatte ook covid-19 veiligheid
en preventie. We onderzoeken op dit moment hoe we deze maatregelen ook tijdens onze tours kunnen
integreren en met nog meer hygiënische maatregelen onze tours kunnen organiseren in de nabije
toekomst.

Bomen planten: green legacy
Eind juli 2019 nodigde de Ethiopische overheid de
volledige bevolking uit om zich in te zetten tegen
klimaatverandering. De #GreenLegacy-campagne is
de groene milieubeweging van Ethiopië met als doel
de nationale milieudoelstellingen te behalen! Vorige
jaar vestigden zij al een wereldrecord, door 200
miljoen plantjes in het hele land te planten. Dit jaar wil
Yared Tour & Travel ook hieraan bijdragen. Samen met
het team plantten we op 24 juli elk 20 plantjes. We
blijven hier ook in de toekomst verder aan werken!

NB. We zijn heel actief op sociale media en onze nieuwe website is ook zeker een bezoekje waard. Klik
op de iconen hieronder om alles te bekijken.
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