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Ethiopië is een van de armste landen van Afrika. 
Maar Ethiopië is rijk op een andere manier. Het heeft een 
lange geschiedenis en bijzondere gebouwen. Bijvoorbeed 
Axum, de oudste stad van het land en de eeuwenoude 
rotskerken van Lalibela. Heel lang is Ethiopië een keizerrijk 
geweest. De laatste keizer was Haile Selassie. Nu is het 
land een republiek. In 1974 is in Ethiopië een mensenskelet 
gevonden waarvan sommige geleerden denken dat het de 
oudste mens van de wereld is, zo oud zijn de beenderen. Dat 
skelet hebben ze de naam Lucy gegeven. Daarom denken 
veel mensen dat de mensheid ooit begonnen is in Ethiopië.

Ethiopië

Landinformatie
Hoofdstad: Addis Abeba.

Inwoneraantal: 105 miljoen.

Officiële taal: Amhaars.

Staatsvorm: Republiek.

Oppervlakte: 1.104.300 vierkante kilometer, 

dat is ongeveer 27 keer zo groot als Nederland.

Geografie: Ethiopië is helemaal omsloten door 

land en grenst aan Soedan, Zuid-Soedan, 

Somalië, Kenia, Eritrea en Djibouti.  

Godsdienst: Ethiopisch-orthodoxe christenen 

ongeveer 40%, moslims ongeveer 40%, 

katholieken 0,7%.



In het zuiden van Ethiopië wonen veel mensen die 
gevlucht zijn voor de oorlog in Zuid-Soedan. Ook uit 
andere landen in de buurt vluchten mensen naar 
Ethiopië. In Ethiopië worden nu ongeveer 900.000 
vluchtelingen opgevangen in kampen. Zo’n vluchte-
lingenkamp is zo groot, dat het wel een stad lijkt. 
Het is dan ook vaak opgedeeld in wijken. Kinderen 
krijgen er les in een schooltje, maar dat is meestal 
niet meer dan een hut van golfplaten of een tent.
Mensen van de katholieke kerk, bijvoorbeeld pries-
ters, zusters en paters helpen deze mensen. Zij 
hebben immers vaak heel erge dingen meegemaakt, 
zoals oorlog en honger. Er zijn ook kinderen bij die 
moesten vluchten, vaak zonder hun vader en moe-
der. Hun geloof in God geeft hen steun en hoop op 
een beter leven.

Op de vlucht

Gebed voor 
mensen op 
de vlucht

Goede God,
Bescherm alle mensen,
die op de vlucht zijn
voor geweld, oorlog en honger.
Wees voor hen een toevlucht en een thuis,
als ze niet meer weten waar ze naar toe moeten.

Geef ons de kracht en de moed, 
om de mensen een thuis te geven.
Open ons hart voor al diegenen,
die bij ons hun toevlucht zoeken.

Want in uw familie bestaan er geen vreemden, 
maar zijn we allemaal broers en zussen van 
elkaar.

Amen.

In Ethiopië kan meer dan de helft van de 
mensen van 15 jaar en ouder niet lezen en 
schrijven (50,9%). Dat is heel veel. Daarom 
is het belangrijk dat kinderen naar school 
gaan en ook daarna verder leren. Dan kun-
nen zij het land mee opbouwen als ze groot 

zijn. Ook daar helpt de katholieke kerk 
mee. Zusters zorgen ervoor dat er scholen 
zijn. Maar het verschil is wel groot. Op som-
mige plekken is er een echt schoolgebouw. 
Op andere plekken staan er alleen maar 
wat tafeltjes en stoelen.

School 

De meeste mensen in Ethiopië zijn christen en 
horen bij de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. 
In elke kerk vind je een kopie van de Ark van 
het Verbond. Men gelooft dat de echte Ark van 
het Verbond bewaard wordt op een geheime 
plek in Axum, de oudste stad van Ethiopië. 
In die Ark van het Verbond liggen de Tien 

Geboden die Mozes van God heeft 
gekregen. Er zijn niet zo veel katholieken 
in Ethiopië, de Rooms-katholieke kerk is 
er maar klein. Het geloof is voor de men-
sen erg belangrijk en dat laten ze graag 
zien. Op de zondag voor Pasen (het feest 
van Palmpasen) dragen ze grote palm-
takken mee in een processie. 

Godsdienst

Koffie is heel belangrijk voor Ethiopië. Het is het 
belangrijkste exportproduct van het land. Veel men-
sen werken in de koffieteelt. Kinderen en jongeren 
helpen soms mee met het sorteren van koffiebonen 
die door de machine niet gepeld konden worden. 
Zo kunnen ze wat zakgeld verdienen. Toch levert het 
niet zo veel geld op en zijn de mensen arm. 
Maar arm of rijk: samen een kopje koffie drinken 
vindt iedereen lekker. Daar nemen ze veel tijd voor. 
Het samen koffiedrinken is een teken van gastvrij-
heid. Je zegt ermee: je bent welkom in mijn huis. 

Een lekker 
kopje koffie

Goede God,

Bescherm alle mensen,

die op de vlucht zijn

voor geweld, oorlog en honger.

Wees voor hen een toevlucht en een thuis,

als ze niet meer weten waar ze naar toe moeten.

Geef ons de kracht en de moed, 

om de mensen een thuis te geve
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In het eerste weekend van oktober vieren 
we in de katholieke Kerk Wereldmissiedag 
van de kinderen. Dit jaar is dat op 6 en 7 
oktober. Overal ter wereld helpen kinderen 
andere kinderen. Dat doen ze door van hun 
zakgeld een beetje opzij te leggen en in het 
spaarzakje van MISSIO te doen. Dat kun jij 
ook doen! Dit jaar helpen we de kinderen 
in Ethiopië. 

Wat kun jij doen voor 
de kinderen in Ethiopië?

Kijk voor meer informatie 
over Ethiopië op onze website  
www.missiokids.nl
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