JAARVERSLAG STICHTING SCHOOLPROJECT ETHIOPIË 2009
INLEIDING
Doel
Stichting Schoolproject Ethiopië stelt zich ten doel de schooleducatie van de armste kinderen
in het gebied West Wollega (Ethiopië) te bevorderen om op die manier de kinderen meer
kans te bieden op een beter leven met werk. Onder de arme kinderen zijn veel weeskinderen,
zowel jongens als meisjes. De Stichting geeft hiermee Millenniumdoelen aandacht.
Organisatie
De stichting laat op 8 bestaande scholen, in verschillende gebieden, groepen kinderen naar
school gaan, waarvoor zij het volgende betaalt : schoolgeld, schoolkleding, schoenen,
schoolbenodigdheden, en elke schooldag een warme maaltijd, alvorens de kinderen naar huis
gaan (waar meestal geen eten is).
De uitvoering van de organisatie ter plekke is in handen van de schooldirecteur . Dit is soms
een pater, soms een missiezuster. De stichting kent deze mensen al sinds 2003.
De schooldirecteur ziet erop toe dat de kinderen op school komen en dat ze huiswerk maken.
De schoolresultaten zijn goed.
De stichting is officieel opgericht in februari 2005 en heeft nog geen einddatum, aangezien er
nog vele, vele kinderen in armzalige omstandigheden verkeren.
De scholen werken onder supervisie van de Katholieke kerk, die toeziet op de kwaliteit van de
leerkrachten, maar geen geld heeft om de arme kinderen op te vangen. Het lesprogramma van
de scholen wordt in heel Ethiopië door de regering bepaald.

Financiën
De stichting genereert financiële hulp in Nederland door o.a.
1. vaste donateurs
2. eenmalige particuliere giften
3. donaties vanuit fondsen of stichtingen
4. collectes in kerken, o.a. Vastenactie
5. het organiseren van eigen fondswervende activiteiten (bv Boekenmarkt, Kerstmarkt)
6. het geven van informatie op scholen, die een actie willen organiseren voor Ethiopië
7. het benaderen van serviceclubs in de regio
HET JAAR 2009
Er heeft in 2009 een bestuurswisseling plaatsgevonden, hetgeen op de website terug te vinden
is.
In februari hebben twee bestuursleden de 7 scholen bezocht. De gesprekken die zij voerden
met de schoolleiders handelden voornamelijk over de begroting en het vervolgonderwijs.
Na hun bezoek heeft de stichting alle betrokkenen van de andere stichtingen die werkzaam
zijn in hetzelfde gebied uitgenodigd voor een ontmoeting om ervaringen en standpunten uit te
wisselen.
De stichting heeft verder contacten onderhouden met

-

COS Alkmaar, ENNOS, diverse particuliere Stichtingen

In september 2009 zijn de eerste kinderen naar groep 9, dat is vervolgonderwijs, gegaan.
Er wordt nu gedegen onderzoek gedaan naar alle mogelijkheden voor vervolgonderwijs in de
regio met betrekking tot college, vakopleiding of universiteit.
Ook onderzoekt de stichting of het mogelijk is om de kinderen betere landbouwmethodes aan
te leren, technische vakopleidingen te laten volgen of anderszins een vak te laten leren om zo
een voorbeeld voor de omgeving te worden. Als een kind werk vindt, kan hij zijn hele familie
onderhouden.
Voor dit vervolgonderwijs (vakopleiding of verdere studie) moeten de kinderen naar een
grotere plaats, hetgeen meer kosten vraagt.
Vaak moeten ze daarvoor een kamer huren voor verblijf gedurende de week.
In februari 2010 gaan de voorzitter en penningmeester speciaal met de opdracht
“vervolgstudie in kaart brengen en die scholen bezoeken” naar het gebied rond Dembidollo.
In het jaar 2009 is er veel bekendheid gekomen voor de stichting. Mede daardoor zijn goede
inkomsten gegenereerd. Een overzicht van de financiën is te vinden op de website.
Na bemiddeling door onze stichting is door andere fondsen of stichtingen geadopteerd en
bekostigd:
- de bouw van een meisjesopvanghuis in Dembidollo
- de aanschaf van een kopieerapparaat op de Dankaschool
- een voedingsprogramma op een kleuterschool in Komto
- toiletten bij de school in Addo
In 2009 heeft de stichting besloten:
- om het aantal kinderen op de school in Babiche te verhogen naar 20
- om te starten met de school in Komto, voorlopig met 20 kinderen
- de nu 200 kinderen tot en met groep 10 te ondersteunen
- op een van de scholen een computerleraar aan te stellen gedurende een jaar
- een project te bekostigen voor opgroeiende jeugd op het gebied van sport en
maatschappelijke vraagstukken
- om 12 jong volwassenen een aanvang te laten maken met hun universitaire studie of
beroepsopleiding en hiervoor een fonds te zoeken die zie garant stelt voor de kosten
TOEKOMST
Het jaar 2010 ziet de stichting vol vertrouwen tegemoet; vele geïnteresseerde aanhangers
zullen haar werk blijven volgen en ondersteunen.
Bestuursleden zullen cursussen gaan volgen die door Wilde Ganzen worden aangeboden.
Het doel is om aanvragen bij hulporganisaties beter te begeleiden en oog te krijgen voor de
duurzaamheid van een project.
Er zijn twee bezoeken aan Ethiopië gepland in 2010. Twee bestuursleden gaan in februari
naar het gebied rond Dembidollo. De twee anderen gaan in het najaar langs alle 8 scholen.

