
Curriculum Vitae 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam: Gele Hailu Gele 
Adres: South Omo Hamer Ethiopia 
Postadres: PO Box 126 Jinka Ethiopia 
Adres 1e vestiging: Nieuwe Binnenweg 233 B3, 3021 GC 
Rotterdam 
Telefoonnummer: +31(0)684230368 
E-mail: geleturmi@gmail.com 
Nationaliteit: Ethiopische 
Geboortedatum en plaats: 11 september 1989, Gebo 
 
 
Opleidingen & werkervaring 
 
1994-nu Schilderkunst, begonnen met tekenen met uitwerpselen van koeien op grote bomen, 

stenen en stukken grond. Gele heeft zich als kunstenaar ontwikkelt en beschildert 
canvas en hout sinds 10 jaar met acrylverf. 

1995-2002 7th grade op school in Ethiopië, gelijk aan de 1e klas middelbare school in Nederland. 
Gele kan daarmee lezen en schrijven. Hij kent het Amhaarse schrift evenals ons 
Latijnse schrift.  

2004-nu        Gecertificeerde gids in de South Omo Zone, ten zuiden van Ethiopië. Waarbij hij onder 
andere Richard Gress (film en documantaire maker http://www.richardgress.de) 9 
maanden heeft rondgeleid en fotografen van National Geographic. Gele staat bekend 
als een ervaren, betrouwbare en doorgewinterde gids. Mensen in verschillende 
uithoeken van de wereld vragen speciaal naar hem en komen graag bij hem terug. 
Gele kent het South Omo gebied op zijn duimpje en de verschillende dialecten van de 
verschillende stammen uit dat gebied. Door zijn werkzaamheden als gids voor 
toeristen over de hele wereld kent hij van vele talen de basisbeginselen in spreken. 

 
2013  Opening van Gele’s Art Gallery in Turmi Ethiopië, een fysieke plek waar Gele zijn 

kunst aan toeristen kon verkopen.  
02/09/2017  Gele’s eerste kunstexpositie in Nederland Rotterdam, Niffo Gallerie 
 
 
Talen 
 
Hamar:   excellent niveau 
Kara:  excellent niveau 
Amhaars:  excellent niveau 
Mursi:  werk niveau 
Engels:   werk niveau 
Nederlands:  basis niveau 
Dassanech:  basis niveau 
Spaans:   basis niveau 
Italiaans:   basis niveau 
Frans:   basis niveau 
 
 
Specifieke competenties  
 
Persoonlijke kwaliteiten: Transparant, helder, open, integer, leergierig, actiegericht, enthousiast, 
verbonden, inspirerend 
 
 
 
 



Hobby's 
 
Werken, Nederlands leren, wandelen, natuur, koken, schoonmaken, strand 
 
 
Referenties 
 
1. Dr. Sara Petrollino, docente Universiteit Leiden 

mobiel: +31(0)641498971 
2. Zoë Cochea, eigenaresse Niffo Gallerie 

mobiel: +31(0)614247200 
3. Jaap Kroon, manager Ekoplaza 

Vaste lijn: +31(0)104253322  


