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Gedeelde informatie 

- Er heersen grote zorgen bij het Nederlandse bedrijfsleven in Ethiopië over de huidige onrusten 
in Ethiopië. Woede richt zich tegen de overheid, maar buitenlandse investeringen worden 
gezien als symbolen van de overheid en lopen daardoor gevaar. 

- In Bahir Dar zijn vier Nederlandse bedrijven aangevallen door demonstranten. De vier 
getroffen bedrijven zijn Esmeralda, TAL flowers, Arini en Solagrow. De eerste twee zijn vrijwel 
geheel verwoest.  

- Het vijfde Nederlandse bedrijf in rond Bahir Dar is niet getroffen, en de Nederlandse farm 
manager heeft de boerderij veilig verlaten. 

- Onder de aanwezige bedrijven heerst het gevoel dat een politieke oplossing nodig is om lange 
termijn stabiliteit te garanderen. De sentimenten onder bevolking lijken te sterk om 
onderdrukt te worden, waardoor een militaire interventie niet een duurzame oplossing lijkt. 

- Het betrekken van de gemeenschap bij het bedrijf is een taktiek om de veiligheid te verhogen, 
maar dit is niet altijd een garantie. Demonstranten kunnen van buiten de lokale gemeenschap 
komen. 

- De protesten lijken in eerste instantie tot stand te komen via Facebook en Twitter. Aangezien 
nternet in Bahir Dar al vier weken is afgesloten, loopt de organisatie van protesten sindsdien 
via mond-tot-mond informatie en telefonisch contact.  

- De ENLBA zal een woordvoerder aanstellen om contact met de media te onderhouden.  

Wat doet de Nederlandse Ambassade in Ethiopië? 

- De ambassade houdt de situatie in verschillende gebieden nauwlettend in de gaten. Dit 
gebeurt via het netwerk van bedrijven en andere contacten, andere ambassades, en de 
Ethiopische autoriteiten. 

- Er wordt op hoog niveau met de Ethiopische autoriteiten gesproken om de zorgen te uiten. De 
ambassade versterkt het geluid van het Nederlandse bedrijfsleven in Ethiopië vis-a-vis de 
Ethiopische autoriteiten.  

- De ambassade onderhoudt direct contact met de Nederlandse bedrijven in Ethiopie, o.a. via 
deze informatiebijeenkomst. Het is voor de ambassade van groot belang om informatie te 
verkrijgen van de bedrijven.  

- De ambassade zal op uitnodiging van Prime Minister’s Office, zodra de veiligheidssituatie het 
toelaat, de getroffen bedrijven bezoeken.  

- De ambassade zal zich inzetten om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren met het 
Nederlandse bedrijfsleven in Ethiopië en een Ethiopische hoogwaardigheidsbekleder. 

Wat kunnen Nederlandse bedrijven doen? 

- Het is Nederlandse bedrijven in Ethiopië aan te raden om in nauw contact met werknemers te 
staan om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in de eigen gemeenschap. 

- Bedrijven worden met klem verzocht om informatie over (mogelijke) onrust in nabije 
omgeving te delen met de ambassade. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
landbouwraad Niek Bosmans (+251 911 202 541) of handelsmedewerker Eline van der Veen 
(+251 911 228 439). 

- Het is aan te raden om contact met de media te laten verlopen via de ENLBA woordvoering.  

Contact Nederlandse Ambassade in Ethiopië 

Ter informatie vindt u hier ook nog de verschillende telefoonnummers van de ambassade in Addis 
Abeba. (NB: het algemene nummer is gewijzigd) 

- Algemeen nummer van de ambassade: 
o +251 113 170 360 (24 uur, 7 dagen per week)  
o +251 118 693 788 (maandag-donderdag: 8:00–17:00, vrijdag: 8:00-14:00) 
o +251 118 693 868 (maandag-donderdag: 8:00–17:00, vrijdag: 8:00-14:00) 
o +251 118 693 869 (maandag-donderdag: 8:00–17:00, vrijdag: 8:00-14:00) 



- De noodtelefoon van de ambassade: 
o +251 911 202 542 (enkel buiten kantooruren)  

- 24/7 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 
o +31 247 247 247  

 

 


