
Selamawit is geslaagd! 
18 februari kreeg ze haar diploma uitgereikt tijdens een kleine ceremonie in Deventer. 
Zie foto’s. 
 

 
 
Het diploma van "Greenwich university" wordt na ondertekening vanuit Engeland 
nagestuurd. Saxion en Greenwich verzorgen samen deze opleiding. 
Ze heeft nu haar masters environmental sience. 
Wij willen iedereen ontzettend bedanken dat ze hebben geholpen om dit voor haar 
mogelijk te maken. Dit was zonder uw hulp nooit gelukt, en geloof ons, ze is het waard! 
 Een harde werker die vast van plan is haar land vooruit te helpen. Momenteel werkt ze 
nog als stagiaire in Den Haag bij het Instituut of environmental security aan een project 
over de mekon delta, nadat ze het project over de Hoorn van Afrika had afgerond . 
Selamawit heeft bij de I.N.D. een aanvraag ingediend om gebruik te kunnen maken van 
het “zoekjaar” Een mogelijkheid die Nederland biedt aan buitenlandse studenten die in 
Nederland afgestudeerd zijn om werkervaring op te doen. Ze moet dan binnen een jaar 
een baan gevonden hebben met een jaarsalaris van ca, Euro 26.000 anders moet ze 
alsnog terug. Lukt het haar dan mag ze 5 jaar blijven. Haar ambitie is om uiteindelijk te 
kunnen werken voor de U.N. en zo ook Ethiopie verder te helpen. 
 
Nu ze meer tijd heeft wil ze ook op korte termijn Nederlands leren. Verstaan doet ze het 
al heel aardig. 
 
Mocht U geïnteresseerd zijn in hoe het Selamawit verder vergaat, surf dan af en toe eens 
naar haar website: www.selamawit.nl 
 
Fred en Brigitte Geiger 
 
 

 

http://www.selamawit.nl/


 

Dear Sponsors, 

I suppose you have seen my graduation from the website. I am happy that I successfully 
completed my Masters study in The Netherlands. I thank you for your financial support 
during my study period. Now that I have completed my study, I would like to look for a 
job in the Netherlands for that I have an interest to develop a working experience in an 
international context. This will facilitate my ambition to better contribute to my country in 
terms of knowledge and expertise. 

Thank You and I will keep you informed on my progress 
Selamawit 

 
 


