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Beleidsplan 2018

Met microkredietprojecten van de SSE wordt geld verdiend waarmee de schoolkosten zelf betaald kunnen worden
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Stichting Schoolproject Ethiopië
Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) werd bij notariële akte opgericht op 2 maart 2005 met als
vestigingsplaats Schermer. Op 26 januari 2007 werd een statutenwijziging over ontbinding en
vereffening notarieel vastgesteld.

Missie
Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) bevordert de deelname aan kwalitatief goed onderwijs
door kansarme kinderen in West-Ethiopië. Zij onderhoudt daartoe contacten met het vicariaat
van Nekemte die 11 scholen voor primair onderwijs beheert en met de directeuren van de
scholen waar SSE haar programma uitvoert. SSE is niet gebaseerd op een confessionele
overtuiging maar werkt vanuit algemene waarden en overtuigingen. Zij onderschrijft het recht op
onderwijs zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de mensenrechten. Zij vindt
onderwijs essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Ontwikkeling leidt tot het leren van een
beroep en vormt de basis voor een economisch en zelfstandig bestaan, waarin mensen minder
kwetsbaar zijn voor honger en armoede en ook gezonder leven. Met onderwijs heeft een kind
betere vooruitzichten.

Visie
Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) tracht de deelname aan onderwijs door kansarme
kinderen en jongeren te stimuleren door hen een programma aan te bieden waarbinnen SSE een
aantal kosten voor haar rekening neemt, zoals het schoolgeld, het schooluniform, schoeisel,
schoolbenodigdheden en een maaltijd op school. Na een succesvolle afronding van het primair
onderwijs worden jongeren gestimuleerd deel te nemen aan secundair en tertiair onderwijs. SSE
verleent daartoe financiële ondersteuning totdat maximaal 12 jaar onderwijs is genoten.
Het uiteindelijke doel van SSE is dat ouders in het werkgebied van de stichting zelf in staat zijn
de scholing van hun kinderen te bekostigen (exit strategie). Daartoe worden ook programma’s
uitgevoerd om deze ouders financieel onafhankelijk te maken door het verstrekken van
microkredieten aan hoofdzakelijk de moeders.
In onze visie past ook het streven om de kwaliteit van onderwijs te verhogen door secundaire
omstandigheden te verbeteren, zoals onder andere de aanleg van een waterleiding en toiletten,
de aanschaf van computers en kopieermachines en nascholing van de onderwijzers.
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Beleid 2018
Het beleid in 2018 zal in grote lijnen hetzelfde blijven als vorig jaar.
De leerlingen in het primair en secundair onderwijs worden gesteund met een bedrag van
respectievelijk € 100 en € 175 om hun opleiding te continueren.
Universiteitsstudenten krijgen een bijdrage van € 300. De investeringen in tertiair onderwijs
zullen met enige terughoudendheid worden voortgezet. Dit gezien de terugloop van het budget
en de ongunstige vooruitzichten op het vinden van werk.
De stichting zal aan onderwijs gerelateerde projecten blijven steunen, mits het echt ten goede
komt aan een school.
In overweging zal worden genomen:
• Het aanbrengen van zonnepanelen in Sakko
• Start van een microkredietprogramma in Nekemte
• Start van een nieuw microkredietprogramma in Sakko
• Onderhoud van computers in Addo
• Inrichting van een ruimte voor meisjes (hygiëne tijdens menstruatie)
• Aanleg van een waterput in Dulli
• Aanschaf van een beamer en copier in Sakko
• Aanschaf van een copier en duplicator in Konchi
• Reparatie van basketbalborden in Karro
• Verhoging bijdrage schoolproject in Ariadjawi
• Opknappen naaiatelierin Ariadjawi
De samenwerking met andere stichtingen zal worden voortgezet en zo mogelijk worden
uitgebreid. Wanneer bestuursleden het gebied willen bezoeken zal dat op eigen kosten
gebeuren.
Net als voorgaande jaren zal onze stichting (SSE) de aandacht focussen op de mogelijkheid om
onderwijs te bieden aan kansarme kinderen in West Ethiopië. Nog meer dan voorheen zal
gekeken worden naar genereren van microkredieten waardoor de ouders/verzorgers uiteindelijk
zelf de schoolkosten kunnen voldoen.
Begin 2018 zal een delegatie van het bestuur weer op eigen kosten een rondreis maken langs
alle scholen. Dan wordt aan de hand van leerlingenlijsten alle individuele vorderingen gevolgd.
Ook zal gekeken worden of en hoe aangevraagde projecten zijn afgerond.
In 2018 zal aandacht besteed gaan worden aan de AVG (privacy wetgeving) die in mei van dat
jaar van start zal gaan.
Naar verwachting zullen er geen mutaties optreden in de bestuurssamenstelling.
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