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De ramp met de Boeing 737 Max 8 op 10
maart jl. houdt de gemoederen voorlopig nog
bezig. De Knipselkrant zet de feiten op een rij.
Million Samuel Gebre is de naam van Ethiopiës
nieuwe ambassadeur in Nederland. Ondanks
politieke verbeteringen van de afgelopen tijd is
er nog steeds veel geweld en onrust. Dat klinkt
duidelijk door in de reisadviezen van
Nederland en België: ze staan vermeld op het
eind van deze KnipselKrant. Interessant om die
twee te vergelijken. Uit alle hoeken komen
analyses binnen van de huidige situatie in het
land en over hoe het verder moet. Enkele
bevatten een pluim voor de nieuwe regering
(vrouwen in de top!). In veel andere klinkt
bezorgdheid door. De redactie zet er enkele op
een rijtje: Ethiopië als mislukte staat, de
toekomst van het etnische federalisme, een
blauwdruk van het buitenlands beleid en
Arabische belangen bij de veranderingen in
Ethiopië en de regio (Pax Arabica).
De Franse president Macron deed tijdens een
bezoek flinke toezeggingen. China ontkent
afluisterapparatuur te hebben geplaatst in het
hoofdgebouw van de African Union. De
regeringswisseling in Sudan krijgt aandacht.
Evenals een dreigden etnocide in Zuid Sudan.
In het economisch deel aandacht voor de hoge
inflatie, de rol van Islamitische banken bij het

verstrekken van microkrediet en buitenlands
bedrijvennieuws (Siemens, Unilever, Soufflet).
Sportnieuws over Abdi Nageeye en Sifan
Hassan. Er is een nieuw museum en Ethiopië
claimt opnieuw een Maqdala schat.

Ramp met Boeing 737 Max 8
De feiten op een rij
(Met dank aan Shaban Abdur Rahman Alfa)
Op 10 maart stort Vlucht ET 302 neer. Alle 149
passagiers en acht bemanningsleden stierven.
Ze kwamen uit 35 landen, de meesten uit
Kenia (32), Canada (18), Ethiopië (9) en China,
Italië en de USA (elk 8).
Elf maart werd uitgeroepen tot dag van
nationale rouw.
Binnen enkele dagen mocht geen Boeing
737 MAX 8 meer opstijgen. Ethiopian Airlines
CEO Tewolde Gebremariam riep daartoe op.
Het ongeluk in Ethiopië was het tweede met
dit toestel, na het neerstorten van een toestel
van Lion Air in oktober 2018.
De zwarte dozen gingen voor onderzoek naar
Parijs, omdat Ethiopië zelf daarvoor de
knowhow mist.
Op
17
maart
volgde
de
eerste
begrafenisplechtigheid in Trinity Cathedral in
Addis Abeba.
Op 21 en 22 maart kwam Boeing met
persverklaringen tegen onjuiste mededelingen
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in de New York Times (NYT) en de Washington
Post. In de NYT werd gesuggereerd dat de
Ethiopische piloot onvoldoende was opgeleid.
Sociale media namen het op voor Ethiopian
Airlines, dat in Afrika zeer goed bekend staat.
In maart 2018 had de vliegmaatschappij nog
de African Champion Of The Year prijs
gewonnen.
Ethiopian Airlines CEO Tewolde verklaart dat
de maatschappij blijft samenwerken met
Boeing. De vier belangrijkste bevindingen uit
het Ethiopische rapport zijn:
a. Aircraft passed airworthiness test
before take-off.
b. Crew properly licensed to operate
the flight
c. Take-off was normal
d. Boeing procedures were used but
the crew was unable to control the
flight
Twee aanbevelingen aan Boeing luiden:
a. A review of flight control system
b. Review should be adequately vetted
before planes allowed back in the
skies.
Daags daarna erkent Boeing schuld en biedt
Boeing's CEO Dennis Muilenburg een
verontschuldiging aan. Hij geeft toe dat zijn
bedrijf blaam treft.
Omdat alle inzittenden zo zeer zijn verbrand
dat herkenning onmogelijk is, stuurt Ethiopië
DNA monsters voor identificatie naar Londen.
De nabestaanden die de dienst in Trinity
Cathedral bijwoonden, kregen zakjes aarde.
Minister: piloten niets te verwijten
De piloten hielden zich aan de procedures van
Boeing. Volgens een eerste rapport van
onderzoekers maakte het Ethiopian Airlines
toestel herhaaldelijk een duikvlucht. ‘Ondanks
al het harde werk van de piloten, die volledig
juist handelden, konden ze het vliegtuig niet in
de lucht houden’, melden de onderzoekers bij
monde van de minister van Transport
Dagmawit Moges. ‘Uit het rapport blijkt dat
het personeel herhaaldelijk de procedures
volgde die door Boeing waren geleverd’.
Nabestaanden klagen Boeing aan
Huguette Debets (35), een NederlandsRwandese uit Brussel, verloor haar geliefde

Jackson Musoni (31). Voor hem, voor hun drie
kinderen én voor alle 157 plus 189 slachtoffers
van de crashes met een Boeing 737 MAX 8.
‘Pas als er gerechtigheid is, rouw ik.’ Ook
vanuit de Verenigde Staten worden claims
voorbereid.

Team van experts aan het werk

Nabestaande bij kisten slachtoffers
https://www.africanews.com/2019/04/11/a-monthsince-ethiopian-et302-crash-10-events-worth-noting/
https://allafrica.com/view/group/main/main/id/000671
47.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boeingsin-ethiopie-en-indonesie-crashten-door-zelfdetechnische-oorzaak~bb64407a/
https://tpo.nl/2019/04/04/piloten-rampboeing-ethiopiehielden-zich-aan-regels-maar-tevergeefs/
https://www.ad.nl/binnenland/nederlands-rwandesedie-boeing-aanklaagt-praat-voor-het-eerst-pas-als-ergerechtigheid-is-rouw-ik~ae390804/
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Nieuwe ambassadeur: Million Samuel
Gebre
Zojuist is bekend geworden dat Million Samuel
Gebre eind april zijn werk als ambassadeur in
Nederland hoopt te beginnen. M.S. Gebre is
van huis uit architect. Dit is zijn eerste post.

M.S. Gebre in de tuin van de NL ambassade in AA
https://www.facebook.com/DutchEmbassyEthiopia/pho
tos/a.1889506391376135/2267337566926347/?type=3
&theater

Analyses van de huidige situatie
Toen Abiy Ahmed premier werd, was Ethiopië
diep verdeeld. De noodtoestand heerste.Veel
mensen snakten naar verandering. Sindsdien
zijn er zowel in het binnelands als het
buitenlands
beleid
veranderingen
doorgevoerd. Nu hij een jaar aan de macht is,
komen er uit alle politieke hoeken artikelen
over de omwenteling en de kansen voor
blijvende verbetering. De redactie zet er een
paar op een rij:
Let op Oromoleiders en -jongeren!
Gezien wat er de afgelopen decennia allemaal
is gebeurd, is het geen wonder dat de
overgang beslist niet vlekkeloos verloopt, stelt
Messay Kebede van Dayton University. ‘Een
democratische instelling is niet aangeboren
maar het resultaat van een langer proces met
vallen en opstaan’. PM moet de Ethiopianess
blijven benadrukken en voorkomen dat de
Oromojongeren en -leiders, die een rol
speelden in de veranderingen, niet de
Tigrayers als elite gaan vervangen.
Lastig: Van autoritarisme naar democratie
Een neveneffect van de snelle veranderingen
is een uitbarsting van ontevredenheid en
frustratie ‘die tientallen jaren is onderdrukt’.
Er zijn weinig voorbeelden van landen die

zonder al te veel problemen overschakelen
van een autoritair naar een democratischer
bestuur. Dat betoogt Human Rights Watch.
Ethiopië heeft een kans om een model te
worden, maar als de regering niet in staat is
de orde te handhaven en de oorzaken van die
woede aan te pakken zonder repressieve
maatregelen, dan kan het snel zijn gebeurd.
De nieuwe leiders hebben daarvoor westerse
steun nodig, onder meer op het gebied van
migratie,
terrorismebestrijding
en
economische groei. Dit en het volgende jaar
zullen bepalend worden voor de afloop.
Op de rand van de afgrond
Dawit W. Giorgis was directeur van de Relief
and Rehabiliation Commission en minister van
Buitenlandse zaken tijdens het Mengisturegime tot aan zijn vertrek naar de VS in 1986.
Hij is pessimistisch. PM Abiy doet zich teveel
voor als ‘redder van de natie’ maar is ‘geen
superman’, Ethiopië een ‘failed state’ en staat
‘op de rand van de afgrond’. Hij somt de
gebeurtenissen en ontwikkelingen op die hem
tot dit inzicht brengen. Volgens hem speelt de
premier ‘de etnische kaart’ om zo de
regerende EPRDF in toom te houden, maar dit
is gevaarlijk. Hij zou het etnisch federalisme
juist uit de grondwet moeten schrappen.
Toekomst van het etnisch federalisme
Goitom Gebreluel, die in Cambridge
promotieonderzoek doet, ziet juist veel steun
voor het etnisch federalisme. Het belang van
etniciteit bleek tijdens de protesten en
politieke mobilisatie van de afgelopen jaren.
Hij heeft wel kritiek op de gedwongen
assimilatie van kleinere etnische groepen en
het uit elkaar spelen van grote groepen. Wat
hem betreft, moet Ethiopië verder gaan met
politieke decentralisatie en een openbare
ruimte creëren waar plek is voor culturele
diversiteit en praktijken tegengaan die ‘giftige
xenofobe tegenstellingen’ opwekken. Die
leidden tot geweld en verdrijven miljoenen
inwoners, onder wie de Gedeo in de Guji zone
van Oromia. De grondwet hoeft niet te
worden aangepast, als die maar echt wordt
uitgevoerd.

Opeens tellen vrouwen mee
Een van de opvallende daden van de nieuwe
regering is de bevordering van gelijke kansen
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voor beide seksen. De vorige KnipselKrant gaf
daar voorbeelden van. Studentes op Addis
Ababa University versterken dit gebeuren. Zij
hebben de Yellow Movement opgericht, die
de discussie over geweld tegen vrouwen wil
bevorderen. De beweging bestaat al sinds
2011. Yellow staat voor hoop en een geloof in
een betere toekomst.

Abeba. De Pax Arabica heet dat. Die dan
vooral Arabische belangen dient.

Blauwdruk buitenlands beleid
Sinds zijn aantreden heeft de regering niet
alleen
binnenlandse
hervormingen
doorgevoerd, maar juist ook in het
buitenlands beleid veel veranderd. Dat schrijft
Awol Allo van Keele University. Opvallend is
het gebruik van strategische partnerschappen.
Die zijn flexibeler dan formele allianties en
verdragen en bieden meer ruimte om
impasses te doorbreken in de Hoorn van
Afrika of het Midden Oosten, maar ook in de
relatie met landen als China. Partnerschappen
aangaan met uiteenlopende bondgenoten is
een vorm van risicospreiding. Ze helpen om
regionale conflciten te vermijden of op te
lossen, financiële steun aan te trekken, kennis
uit te wisselen en het land een betere
reputatie te geven. Opvallend is ook de
verstreking van de verdediging van het land,
de ‘defensive security foodpring’. De Ethiopian
National Defence Forces (ENDF) zijn
gereorganiseerd, en er liggen plannen
vooreen eigen (defensieve) marine. Ethiopië
blijft een cruciale rol spelen in de
vredesmissies van de African Union en de VN.
Arabische invloed als prijs voor vrede?
Zitten er adders onder het gras van Abiy
Ahmed’s vredeskussen naar de buurlanden?
Wiko J. Kennedid en Marjan Lucas denken
van wel. Terwijl er binnen Ethiopië nog heel
veel geweld en onrust is en de landen in de
Hoorn van Afrika weliswaar in gesprek zijn
met elkaar, maar nog lang niet aan duurzame
vrede en samenwerking toe zijn, hebben
Arabische landen heldere plannen. Zij
vergroten snel hun voetstap in de Hoorn,
pachten er grote stukken grond om daarop te
landbouwen, brachten Ethiopië en Eritrea aan
de onderhandelingstafel en de Verenigde
Arabische Emiraten sloten een overeenkomst
over het doortrekken van de oliepijpleiding
van de Eritrese havestad Assab naar Addis

Kroonprins Mohamed Ibn Zayed en Abiy Ahmed

http://ethioforum.org/assessing-the-one-year-ofabiys-premiership-by-mmessay-kebede-phd/
https://www.hrw.org/news/2019/04/08/ethiopiastransition-democracy-has-hit-rough-patch-itneeds-support-abroad
http://ethioforum.org/ethiopia-a-country-on-thebrinks-by-dawit-w-giorgis/
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ethio
pia-stick-ethnic-federalism-190401092837981.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/08/opeenstellen-vrouwen-ook-mee-a3952593
http://africanfeminism.com/ethiopias-yellowmovement-focus-on-deprived-students-makes-apoint-about-love/
https://africanarguments.org/2019/04/05/theabiy-doctrine-one-year-of-ethiopia-new-foreignpolicy/
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https://www.foundationmaxvanderstoel.nl/nieuws
/nieuws_item/t/arabische_invloed_als_prijs_voor_
vrede_in_de_hoorn_van_afrika
https://www.africanews.com/2019/03/21/ethiopia
-pm-visits-uae-meets-crown-prince-for-bilateraltalks/

Hoofd veiligheid Oromia ontslagen
President Lemma Megersa van Oromia
Regional State heeft het Hoofd veiligheid,
brigadier-generaal
Kemal Gelchu, ontslagen. Een reden is niet
gegeven. Kemal Gelchu vocht vroeger bij het
Oromo
Liberation
Front.
Volgens
mediarapporten vond hij dat de Oromo
Democratic Party (ODP), de partij van Lemma
Megersa, teveel invloed wilde hebben op het
veiligheidsbeleid.

https://ethiopianembassy.be/2019/03/13/preside
nt-macron-in-ethiopia-historic-lalibela-trip-dealssigned-in-addis-ababa/

Spioneert China in AU-hoofdkwartier?
Volgens het Franse dagblad, Le Monde, heeft
China bij de bouw van het nieuwe
hoofdkantoor van de Afrikaanse Unie
spionage-apparatuur
in
het
gebouw
aangebracht.
Dagelijks
werd
rond
middernacht informatie doorgespeeld naar
een regeringsinstantie in Shanghai. Het
gebouw kwam in 2012 gereed. De ontdekking
van de spionage zou al een jaar geleden zijn
gedaan. China ontkent het nieuws. Acht dagen
na het bekend worden, ontkende de African
Union ook. China is erg actief in Afrika en
heeft onder meer een eigen militaire basis in
Djibouti. Volgens China gaat het om een
logistieke faciliteit die schepen bedient die op
humanitaire missie zijn in landen als Jemen en
Somalië.

Brigadier-generaal Kemal Gelchu
https://www.thereporterethiopia.com/article/lemmaremoves-oromia-security-chief

President Macron op bezoek
Ethiopië en Frankrijk zijn het eens geworden
over hulp en samenwerking op militair,
onderwijskundig en cultureel gebied. In
Lalibela zei de in fraai gewaad gestoken
president Macron hulp toe voor restauratie en
onderhoud van de rotskerken.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/26/aaddis-abeba-le-siege-de-l-union-africaine-espionne-parles-chinois_5247521_3212.html
https://www.reuters.com/article/us-chinadjibouti/china-formally-opens-first-overseas-militarybase-in-djibouti-idUSKBN1AH3E3

Hoorn van Afrika Staatsgreep Sudan
President Omar al-Bashir is afgezet als leider
van Sudan. Hij kwam in 1989 via een
staatsgreep aan de macht. Namens de
militairen die hem afzetten, treedt vooral
minister Ibn Ouf van Defensie naar buiten.
Voor de mensen die maandenlang tegen
Bashirs bewind betoogden, is de strijd niet
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voorbij. De nieuwe machthebbers behoren tot
de kring van Bashir. De betogers willen echte
verandering. De toestand in het land blijft
daardoor zeer gespannen. De geslaagde
massa-sit-in in Soedan kreeg een iconische
foto. De 22-jarige studente Alaa Salah sprak
vanaf het dak van een auto, de betogers
hartstochtelijk toe en werd een van de
heldinnen van de opstand in Sudan.
Dreigende etnocide in Zuid Sudan
Volgens Carol Berger van Oxford University,
bereiden leiders van Zuid Sudan’s grootste
minderheid, de Dinka, een etnocide voor van
andere groepen in door hen gewenste
gebieden. De Dinka-regering zou daarbij leger,
politie en paramilitairen inzetten.
Ethiopië bemiddelt tussen Somalië en Kenia
PM Abiy Ahmed heeft de buurlanden
geholpen hun geschil over hun maritieme
territoriale grens bij te leggen. Het gaat om
100.000 km2 in de Indische Oceaan met olie,
gas en vis.
Oplossing conflict Grand Renaissance Dam
De International Crisis Group bepleit dat PM
Abiy Ahmed zijn Egyptische en Sudanese
collega’s uitnodigt voor een bezoek aan de
Grand Renaissance Dam. Egypte moet
ophouden om vanuit het buitenland in
Ethiopië operende verzetsgroepen te steunen,
als het zijn zin rond de dam niet krijgt.

https://nos.nl/artikel/2279942-leger-sudan-zetpresident-bashir-aan-de-kant.html
https://it.sputniknews.com/mondo/201904117507367alaa-salah-ragazza-simbolo-delle-proteste-insudanvideo/
https://martinplaut.files.wordpress.com/2019/04/ethno
cide-in-south-sudan.pdf
https://ethiopianembassy.be/2019/03/06/primeminister-abiy-to-mediate-between-kenya-and-somalia/
https://www.crisisgroup.org/africa/hornafrica/ethiopia/271-bridging-gap-nile-watersdispute?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Em
ail+Updates&utm_campaign=ec32ad619dEMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_03_30&utm_medium=
email&utm_term=0_1dab8c11ea-ec32ad619d359765533

Inflatie 11,2 procent (maart 2018 – maart
2019)

De
snelgroeiende
inflatie
was
voornamelijk te wijten aan duurdere
granen en non-food items zoals huur,
brandstof, houtskool, hout en transport.
https://www.standardmedia.co.ke/business/article/200
1319899/ethiopia-inflation-up-to-11-2-per-cent-in-yearto-march

Dankzij Islamitisch bank horen Moslims
er bij

Alla Salah in Khartoum

Met een microkrediet van 7,000 birr ($246),
verstrekt door de Somali Microfinance
Institution (SMFI), heeft Hukun Aden
Mohammed, alleenstaande moeder van zeven
kinderen, een cosmetica- en snackwinkeltje
kunnen openen. Ze wil ook in schoenen gaan
handelen. Niet alleen in de hoofdstad maar
ook in Jijiga, waar ze vandaan komt. Haar bank
is de eerste die microfinanciering verleent op
grond van de Shari’a, d.w.z. zonder rente.
Daarin verschilt de bank van de
microkredietinstellingen, die wij vaak kennen.
Onlangs kreeg ze nog 75,000 birr ($2,645)
krediet.

V.l.n.r. de presidenten Md Abdullahi (Somalië)
en Uhuru Kenyatta (Kenia) en PM Abiy Ahmed
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Hukun Aden Mohammed krijgt haar tweede lening

investeerde Unilever tussen 1995 en 2008
voor bijna 100 miljoen euro. De multinational
heeft al fabrieken in Zuid Afrika en Nigeria en
kondigde onlangs ook de bouw aan van een
fabriek in Kenia. Het bedrijf wil aanhaken bij
de toenemende consumentenbestedingen in
Afrika.
Soufflet: maltbier
Het Franse bedrijf Soufflet wil in 2020 een
fabriek openen bij Addis Abeba waar gerst tot
malt wordt verwerkt. Het biedt dan werk aan
300 mensen. Met 27 fabrieken is het bedrijf al
actief in vier continenten.

Hukun bereidt injera en andere snacks
https://www.aljazeera.com/indepth/features/islamicbanking-ethiopia-offers-muslims-financial-inclusion190404192204542.html

Buitenlandse bedrijven
Siemens: energie en infrastructuur
Het Duitse technologiebedrijf Siemens gaat
meewerken
aan
energieen
vervoersprojecten en aan de opleiding van
Ethiopische technici. Joe Kaeser, CEO van
Siemens: ‘We zullen onze uitgebreide ervaring
en bewezen technologieën en trainings- en
opleidingsmogelijkheden toepassen om de
toekomst van Ethiopië en haar mensen beter
te maken.’ Siemens is nu al betrokken bij de
‘East Africa Interconnector’. Dat omvat onder
meer
een
1.000
kilometer
lange
transmissieleiding van milieuvriendelijke
hydro-elektriciteit naar Kenia. Siemens zegt al
sinds 1927 actief te zijn in Ethiopië.
Unilever: tandpasta
De fabriek in Ethiopië komt in de door de
Chinezen aangelegde 'Oostelijke Industriële
Zone' 30 kilometer ten zuidoosten van Addis
Abeba. ‘We zijn in gesprek met de plaatselijke
overheid. Intern hebben we het besluit al
genomen, we willen ermee doorgaan’, zegt
een woordvoerder in Londen. Unilever, dat al
bouillonblokjes van Knorr en wasmiddel van
Omo verkoopt in Ethiopië, wil op 'soortgelijke
schaal' gaan opereren als in Vietnam; daar

https://www.energymixreport.com/siemens-signs-mouwith-ethiopia-to-address-urgent-energy-infrastructurechallenges/
https://www.nu.nl/beurs/3737038/unilever-wil-fabriekin-ethiopie.html
https://www.unilever-ewa.com/news/pressreleases/2019/unilever-inaugurates-state-of-the-artsignal-factory-in-ethiopia.html#.XKGywJztxdo.facebook
https://www.unilever-ewa.com/news/pressreleases/2019/unilever-inaugurates-state-of-the-artsignal-factory-in-ethiopia.html
http://c.newsnow.co.uk/A/980470020?-1375:748
https://ethiopianembassy.be/2019/03/14/soufflet-tobuild-malt-factory-in-ethiopia-its-first-in-africa/

Abdi Nageeye:
Rotterdam

marathonrecord

in

Abdi Nageeye heeft het Nederlands record op
de marathon verpulverd. In Rotterdam
finishte de geboren Somaliër, die opgroeide in
Den Helder en Oldebroek, als vierde in een tijd
van 2 uur 6 minuten en 17 seconden.
Daarmee bleef hij bijna twee minuten onder
het oude record (2.08.16), dat hij sinds
oktober 2017 in handen had. De Keniaan
Marius Kipserem kwam op de Coolsingel na 42
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kilometer en 195 meter als eerste over de
streep in een parcoursrecord: 2.04.27. ‘Ik wist
waartoe ik in staat was, ik had nog dertig
seconden sneller kunnen lopen. Vanaf 32
kilometer kon ik niet meer versnellen omdat ik
mijn hamstring begon te voelen. Maar ik ben
superblij.’

inside an altar in London’s Westminster
Abbey. The tabot was looted at the battle of
Maqdala in 1868, when British troops
attacked the forces of the Ethiopian emperor
Tewodros. It was acquired by Captain George
Arbuthnot of the Royal Artillery. The thenhead of the Ethiopian Orthodox Church,
Abune Paulos met with the Abbey's receivergeneral in 2007, when he called for the return
of the tabot.

https://www.volkskrant.nl/sport/abdi-nageeye-looptnieuw-nederlands-marathonrecord-in-rotterdam-en-isniet-verrast~bbe56012/
©

Sifan Hassan: net geen wereldrecord
halve marathon
Sifan Hassan wilde per se in Berlijn het
wereldrecord op de halve marathon lopen.
Vijf kilometer voor het einde wist ze al dat het
niet ging lukken. Haar eindtijd: 65 minuten en
45 seconden. Een snelle tijd, maar niet het
wereldrecord waar ze op hoopte.

The

Art

Newspaper

https://www.theartnewspaper.com/news/ethiopiaclaims-ten-commandments-tablet-hidden-inwestminster-abbey
https://www.premier.org.uk/News/UK/WestminsterAbbey-urged-by-African-ambassador-to-hand-overlooted-relic

Nieuw: ZOMA Museum
Genoemd naar Zoma Shiferraw, de kunstenaar
die op jonge leeftijd aan kanker overleed
(1979), wil dit nieuwe museum oude
bouwtechnieken bewaren en innovatieve
kunst en architectuur brengen. Het museum
wil kunstenaars en architecten samenbrengen.
Als milieuvriendelijke instelling is het museum
gebouwd uit leem, stro, steen, hout en
cement. Het bestaat uit een galerie,
bibliotheek, kinderplek, een lagere school en
een kunstopleiding.
https://www.volkskrant.nl/sport/een-minuut-komtsifan-hassan-tekort-voor-wereldrecord-op-de-halvemarathon~b09868101/

Claim: Tabot in Westminster Abbey
The Ethiopian government is calling for the
restitution of a sacred object that is sealed
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https://www.zomamuseum.org/

Reisadviezen ambassade Nederland en
België
Een vergelijking van beide adviezen laat zien
dat in enkele gebieden het aantal onveilige
plekken toeneemt. De toonzetting van het
Belgische is iets gematigder dan die van het
Nederlandse.
Nederlands advies
In het hele land kunnen spanningen en
demonstraties uitlopen in ernstig geweld.
Overvallen op buitenlanders komen in Addis
Ababa
steeds
vaker
voor.
Ernstige
ongeregeldheden zijn in de laatste maanden
gemeld:
- langs de gehele grens tussen Oromia en
Somali Regional state, inclusief Moyale, de
zuidelijke grensovergang naar Kenya;
- langs de grens tussen Oromia en de
Southern Nations and Nationalities and
Peoples Regional State (SNNPR), in het
bijzonder rond Gedeo (SNNPR) en Oost en
West Guji (Oromia);
- langs de grens tussen Oromia en
Benishangul Gumuz (in Oost- en WestWollega
(Oromia)
en
Kamashi
(Benishangul Gumuz);
- langs de grens tussen Oromia en Amhara;
- langs de grens tussen Afar en Somali
Regional State;
- langs de grens tussen Afar en Amhara;
- in Debre Birhan en de weg van Debre
Birhan naar Kombolcha.

Belgisch reisadvies
De situatie is over het algemeen kalm in de
belangrijkste steden en regio’s van Ethiopië
(Addis Abeba, Amhara, Tigray, Southern
Nations, Nationalities & Peoples Regional
State en Oromia Regional State – met
uitzondering van het Wellega-gebied).
In de steden en attracties langs de historische
route in Noord-Ethiopië (Bahir Dar, Gondar,
Simien Mountains National Park, Lalibella,
Dessie, Axum, Adigrat, Mekelle, Gheralta
Mountains) zijn er momenteel geen
bijzondere veiligheidsproblemen.
- Reizigers die naar de Afar-regio of naar de
steden Dire Dawa en Harar wensen te
reizen (Oost-Ethiopië) dienen zich op
voorhand goed te informeren, omdat er
soms protesten plaatsvinden of wegen
worden afgesloten.
- Reizen naar de Somali-regio, de Gambellaregio en het Westelijke deel van de
Oromia-regio (Wellega-gebied) worden op
permanente basis afgeraden (met
uitzondering van reizen per vliegtuig naar
de stad Gambella zelf).
- Ook alle reizen naar gebieden op minder
dan 10 km van de grens met Djibouti,
Kenia, Soedan en Zuid-Soedan worden
afgeraden.

Weg van Kombolcha naar Addis Abeba

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/ethio
pie/reizen/reisadvies
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_rei
s_in_het_buitenland/reisadviezen/ethiopie

9

