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WEST Het is weer eens wat anders; een Moorse avond op 5 december, Sinterklaas-avond, in een
restaurant in de buurt. Afgelopen juli organiseerden Khalid en Fouzia van restaurant Tingis aan
de De Clercqstraat samenwerking met schrijver Abdelkader Benali en het Amsterdams Andalu-
sisch Orkest een speciale avond. Behalve een diner was er die avond een lezing en live muziek.
'De avond was in no time uitverkocht en sindsdien hebben veel gasten gevraagd naar een ver-
volg', zegt Khalid. Dat vervolg is nu gepland op aanstaande zaterdag. Meedoen aan het driegan-
gen diner kost 50 euro per persoon (inclusief drankjes). 'En de gasten kunnen genieten van de
mooie verhalen over en muziek uit de Moorse/Andalusische tijd.' (Foto: Leen Visser)

Sinterklaas-avond in Moorse sferen

WEST Tefera Zerfu is ei-
genaar van het Ethiopi-
sche restaurant Addis
Ababa aan de Overtoom.
Iedere dag zet hij zich in
om de leefsituatie van kin-
deren in het Ethiopische
dorpje Mezezo te verbete-
ren.

Tekst: Joost Reijnierse

Zijn gedrevenheid in zijn werk
komt voort uit de wens van zijn
overleden zoontje Wondem,
een behulpzame en vrolijke
jongen die de allerarmste kin-
deren in Ethiopië graag een be-
tere toekomst had willen ge-
ven. Na het overlijden van
Wondem richtte Zerfu de ge-
lijknamige stichting op. Zijn
nieuwste project is de bouw
van vier sanitaire voorzienin-
gen voor 3.000 kinderen in
Mezezo. 'De Amsterdammers
en stichting Wilde Ganzen hel-
pen mij fantastisch om dit pro-
ject voor elkaar te krijgen. In
februari starten we met de
bouw', vertelt hij.

Fooienpot
Het is natuurlijk de bevlogen-
heid van ondernemer Zerfu zelf
die een belangrijke factor is om

dit project te realiseren. Zelf is
hij er nuchter onder. 'Je moet
de juiste acties bedenken. Zo
wordt onze benefietavond
(waarschijnlijk in januari 2016,
red.) voor direct betrokkenen
en ambassadeurs in ‘t Gasthuys
Amsterdam heel speciaal. Ik
geef een aantal spreekbeurten
in kerken en ik houd een speci-
aal diner op eerste Kerstdag.'
Daarnaast vraagt Zerfu dage-
lijks aandacht voor zijn project
in het restaurant. 'We hebben
een leestafel, een speciale fooi-
enpot en ik praat graag met
onze gasten over onze droom
om Ethiopische kinderen ook
schoon drinkwater en goede sa-
nitaire voorzieningen te bie-
den.'

Wilde Ganzen
Wie met de restauranteigenaar
spreekt, merkt direct dat hij
een droom heeft. Het draait
niet om hem, maar om de
3.000 kinderen in Mezezo.
Zerfu benoemt daarom ook
steeds alle partners bij het suc-
ces. De belangrijkste partner is
Wilde Ganzen. Deze stichting
ondersteunt concrete ontwik-
kelingsprojecten met geld, ken-
nis en hun netwerk.

Deze projecten zijn opgezet
door bevlogen Nederlanders
zoals Zerfu samen met de lo-
kale gemeenschap. 'Mijn bij-
drage aan dit concrete project
bedraagt 20.000 euro. Daar-
voor krijg ik hulp van 21 pro-
fessionele vrijwilligers, die mij
helpen met het schrijven van
een projectplan, de website en
het maken van folders. De res-
terende 10.000 euro wordt ge-
financierd door Wilde Ganzen,
die mij met hun netwerk ook
ter plaatse helpen om het pro-
ject professioneel en kwalita-
tief op te zetten.'

Projectleider
Terecht zie je de trotsheid in de
ogen van Tefera Zerfu. Naast
het benoemen van alle betrok-
kenen, toont hij een aantal foto-
boeken van vorige projecten:
een schoolbibliotheek en een
gezondheidscentrum voor
zwangere vrouwen.
Daarin is hij steeds de spil, sa-
men met zijn overleden zoon
Wondem, die ook zo graag
arme kinderen in Mezezo wil-
de helpen. Zijn vader zorgt
daar – met de bouw van deze
vier sanitaire voorzieningen en
waterputten – nu voor.

Vader maakt droom zoon waar

Tefera Zerfu vraagt dagelijks aandacht voor zijn project in het restaurant.

WEST – Stichting
Dance Connects en
DansHart houden vanaf
januari het project Still
Moving voor danslief-
hebbers van zestig jaar
en ouder.

Het project bestaat uit een
reeks van tien moderne
danslessen, gevolgd door
vijftien repetities waarin
met live muziek wordt ge-
werkt aan het maken van
een voorstelling. Deze voor-
stelling wordt in de zomer
gepresenteerd op buurtfesti-
vals, in verzorgingshuizen
en in het theater. Er is ook
de mogelijkheid om enkel
deel te nemen aan de lessen.
Still Moving is een project
voor senioren waarbij het
niet uitmaakt of zij wel of
geen danservaring hebben.
De lessen worden gegeven
door ervaren docenten die
professionele lesmethoden
afstemmen op het niveau
van de deelnemers. Aan-
melden als vrijwilliger is
ook mogelijk. De organisa-
tie komt graag in contact
met buurtbewoners die wil-
len helpen met kostuums,
muziek, decor, promotie en
andere praktische zaken.
De danslessen vinden plaats
op dinsdag van 16.00 tot
18.00 uur in de Cliffordstu-
dio aan de Cliffordstraat 38.
De kennismakingslessen
vinden plaats op 5, 6 en 7
januari. Informatie via
www.danceconnects.

Dansles voor
ouderen Maurits Koelewijn

schrijft zijn nieuwe ro-
man uitsluitend in kof-
fiehuizen. Tussen het
schrijven door heeft hij
ook nog tijd om voor
De Echo verslag te doen
van wat hij ziet, hoort,
proeft… en ruikt!

Op de koffie bij…
Koffiespot

'IK WIL NIET IEDER
HALF JAAR DIT GE-
ZEIK', zegt één van de twee
mannen geërgerd.
De ander kijkt hem vuil aan
en roept:
'IK HEB HIER OOK AN-
DERS OOK SCHOON GE-
NOEG VAN.'
De mannen tegenover mij
hebben een arbeidsconflict.
Het is gelukkig niet zo erg
dat ik dekking hoef te zoe-
ken achter mijn laptop. In
het verleden bezocht ik nog
wel eens boerendisco's in
plaatsen als Nijkerkerveen
en Kampen en… Ho, wacht
even, hoor ik je zeggen.
Wat deed je? Je bezocht
boerendisco's? Uh… Ja,
sorry. Ik weet ook niet wat
mij bezielde. Ik heb diepe
dalen gekend. Laten we het
daarbij houden.
Terwijl ik de twee mannen
observeer bedenk ik me dat
een arbeidsconflict als deze
steeds zeldzamer wordt. Ik

denk zelfs dat ze met uit-
sterven wordt bedreigd. De
laatste jaren zijn er zoveel
zzp-ers bijgekomen en die
zitten natuurlijk muisstil te
werken in koffiehuizen. Ze
hebben geen collega's, al-
leen opdrachtgevers. En
met opdrachtgevers ruziën
is zoiets als je manager
voor achterlijke idioot uit-
maken. Je kan het doen,
maar beter laat je het. Voor
je het weet ben je namelijk
je bureau aan het opruimen
en moet je je toegangspasje
inleveren.
Met dit alles in het achter-
hoofd probeer ik wat meer
te genieten van de ruzie.
Het lukt me aardig. Echter,
als de barista twee koffie
op hun tafeltje zet is de rust
snel wedergekeerd. Een
kwartiertje later lopen ze
zelfs weer vrolijk en opge-
wekt de deur uit.
Blijkbaar is koffie ook een
gevaar voor het arbeidscon-
flict. Ik zou bijna zeggen
wat jammer!

Op de koffie bij...

De bar van Koffiespot (Foto:
Jasper de Waal)


