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Start Stichting Schoolproject Ethiopië
In het dorpje Addo, in West Wollega in Ethiopië, kwam in 2003 voor het eerst een verzoek
van pater Tesfay om arme kinderen, die graag naar school wilden maar wiens ouders geen
geld hadden om de school te betalen, financieel te ondersteunen. Dit verzoek werd neergelegd
bij Stichting Strumeth, die op dat moment werkte in dit gebied aan de bestrijding van de
gevolgen van jodiumtekort. Mw. Roelofsen, huisarts, deed mee in het Strumeth project en
haar werd gevraagd om na te denken over het verzoek van pater Tesfay, de directeur van de
school.
Na een pilot met enkele kinderen werd Stichting Schoolproject Ethiopië opgericht in 2005. In
dat jaar werden 20 kinderen ondersteund; al snel kwamen ook van andere scholen verzoeken
om te ondersteunen. Geleidelijk is het aantal scholen uitgebreid tot 8 en is het aantal kinderen
gegroeid tot 230 (in 2010). De scholen liggen alle in het gebied Oost- en West Wollega, waar
ook Stichting Strumeth haar project uitvoert.

Doelstelling
Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) heeft als doel kansarme kinderen in West-Ethiopië
financieel en planmatig te ondersteunen op het gebied van scholing. Met onderwijs heeft een
kind betere vooruitzichten.
In 1948 werd het recht op onderwijs vastgelegd in de Universele Verklaring voor de
mensenrechten. Dat recht op onderwijs moet nog steeds bevochten worden en is dan ook
opgenomen in de Millenniumdoelen.
Een van die doelen is dat alle kinderen, jongens én meisjes, in 2015 de mogelijkheid hebben
om volledig basisonderwijs te doorlopen.
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Bestuur
Samenstelling
In 2010 hadden de volgende personen zitting in het bestuur:
Hr. H. Pielage, voorzitter
Mw. G. Roelofsen, secretaris
Mw. D. Meijer, penningmeester
Mw. A. van Straaten, lid
In de tweede helft van het jaar nam Mw. G. Vredevoort, als adspirant lid, deel aan de
bestuursvergaderingen. Het is de bedoeling dat zij het penningmeesterschap van Mw. Meijer
per 2011 overneemt.

Vergaderingen
In 2010 kwam het bestuur zes keer in vergadering bijeen. Tussentijds werd over veel zaken
via de mail gecommuniceerd.
Tijdens de vergaderingen kwamen altijd de volgende agendapunten aan de orde:
 communicatie met de partners in Ethiopië;
 voortgang en evaluatie van de projecten;
 financiën;
 fondsenwerving
 eigen acties.
Bovendien kwamen incidenteel aan de orde:
 nascholing van de bestuursleden;
 communicatie met gelijkgezinde organisaties;
 vernieuwing website en andere p.r. activiteiten;
 vervanging penningmeester.
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Bezoek aan Ethiopië
Een of twee keer per jaar gaan twee bestuursleden op eigen kosten naar Ethiopië om de
projecten te bespreken en te evalueren, de boeken te controleren en afspraken te maken.
Vaak ontvangen de kinderen hen dan met een hartelijke welkomstceremonie. Dit
(twee)jaarlijkse contact schept een warme en vertrouwensvolle band met zowel de
leidinggevenden als de kinderen van het project.

In februari 2010 bezochten de Hr. Pielage en Mw. Meijer de scholen in het gebied van
Dembidollo. Daar werden ze op de hoogte gebracht van de vorderingen van de projecten. Ze
maakten kennis met de nieuwe schoolleiders, tevens parochiepriesters, in Addo en Danka. Ze
bespraken het in 2009 gestarte pilotproject over vervolgopleidingen.
In november 2010 brachten Mw. Roelofsen en Mw. van Straaten een 10-daags bezoek. Ze
hebben alle scholen bezocht en met alle leidinggevenden en verantwoordelijken gesproken
c.q. kennis gemaakt. De voortgang van alle projecten, waaronder ook de extern gefinancierde,
werden geëvalueerd. Een tweede project beroepsopleidingen in de regio Nekemte werd in de
grondverf gezet.
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Het jaar 2010
Primair en voortgezet onderwijs
Vanaf het begin werd het bedrag dat de stichting per kind beschikbaar stelde, besteed aan het
schoolgeld, een schooluniform, schoolbenodigdheden, schoenen, zeep en dagelijks een warme
maaltijd. Deze formule wordt nog altijd gehanteerd.
Op dit moment zijn er kinderen die de basisschool (klas 1 - 8) hebben afgerond. Ze gaan naar
de middelbare school (klas 9 t/m 121), maar vaak moeten ze daarvoor naar een andere locatie,
veel verder van huis en niet meer op loopafstand. Gebruikelijk is dat deze leerlingen door de
week met elkaar een huis huren en in hun eigen onderhoud voorzien. Voor deze kinderen
betaalt de stichting dan ook meer. De schooldirecteur van de basisschool blijft
verantwoordelijk.
In 2010 maakte de stichting onderwijs mogelijk voor 230 kinderen , verdeeld over 8 scholen:
 Danka:
30 kinderen
 Sakko:
20 kinderen
 Karro:
30 kinderen
 Addo:
40 kinderen
 Konchi:
40 kinderen
 Nekemte:
20 kinderen
 Babiche:
30 kinderen
 Komto:
20 kinderen
Over het algemeen zijn de schoolprestaties van de kinderen bevredigend. De resultaten en
eventueel schoolverzuim worden goed in de gaten gehouden. Indien een kind door
omstandigheden (ziekte, sterfgeval familielid, barre weersomstandigheden) niet overgaat,
krijgt hij/zij een tweede kans. Wanneer blijkt dat het kind bij herhaling ongemotiveerd is en
onder de maat presteert, is de schoolleider gerechtigd voor hem/haar een ander kind uit te
kiezen.

Financiering
Teneinde de financiële ondersteuning van bovengenoemde 230 kinderen mogelijk te maken
had de stichting haar eigen - begrote - budget. Om de ondersteuning ook voor het volgend
schooljaar weer te garanderen moest het budget aangevuld worden. Dit lukte dankzij diverse
bronnen en acties:
 vaste donateurs
 eenmalige giften
 gelegenheidsgiften (jubilea en feesten)
 acties op lagere scholen (zoals sponsorlopen)
 opbrengst van emballagebonnen (in 5 supermarkten in de regio)
 boekenmarkt
 Rabobank fietssponsortocht
 Dam tot Damloop (deelnemers lieten zich sponsoren)
 collectes in diverse kerken
 kerstmarkt
 benefietdag
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In het Ethiopische schoolsysteem nummeren de klassen door
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Nekemte Catholic Vicariate
Onze belangrijkste partner in Ethiopië is het Vicariaat van Nekemte. Het vicariaat is
verantwoordelijk voor in totaal 11 scholen. Het heeft een 5-jaren 'educational program'
opgesteld. Een van de kostenposten hierin is het schoolgeld voor zo'n 1000 armste kinderen.
Het bestuur van de Stichting Schoolproject Ethiopië heeft besloten hier € 1700,- aan bij te
dragen.
Ook worden de salarissen van het onderwijzend personeel voor een belangrijk deel betaald
door het vicariaat. De overheid eist na- en bijscholing van de onderwijzers. In het plan is een
post hiervoor opgenomen € 800,-. Gezien de financiële positie van de stichting besloot het
bestuur ook deze post voor haar rekening te nemen.

Beroepsopleidingen
In 2009 zijn we gestart met een pilotproject om 16 jongeren uit de omgeving van Dembidollo
een vakopleiding te laten volgen, in niveau variërend van lager technisch tot universitair
onderwijs. Dit project wordt door een externe sponsor gefinancierd en door de stichting
bemiddeld en georganiseerd. Er zijn 16 (4 meisjes en 12 jongens) kinderen naar een
beroepsopleiding of universiteit gegaan.
In 2010 is een nieuwe groep gestart, bestaande uit 21 leerlingen (3 meisjes en 18 jongens).
Op dit moment nemen 'onze' kinderen nog geen deel aan deze projecten, omdat ze er nog niet
aan toe zijn. Zodra dat wel het geval is worden zij met voorrang toegelaten.

Overleg tussen de schoolleiders en enkele studenten

Bemiddeling van aan onderwijs gerelateerde projecten
Naast fondsenwerving voor de eigen doelstelling heeft de stichting ook vele malen bemiddeld
in projecten, die gerelateerd zijn aan het onderwijs en/of kwaliteitsverbetering van het
onderwijs behelzen.
Zo werd in 2010 bemiddeld bij en soms bijgedragen aan
 bouw en inrichting van een meisjeslogeerhuis in Dembidollo
 computer en fotokopieerapparaat voor de school in Sakko
 toiletten bij de school in Sakko
 koelkast op solar in Danka
 ondersteuning kleuterschool Komto
 sportprogramma in Gute Abakuna
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Public relations
Nieuwsbrief
Door middel van een tweejaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting de donateurs op de hoogte
van haar activiteiten. De distributie van de nieuwsbrieven gaat grotendeels per e-mail.
Sommige organisaties en de grotere sponsoren krijgen de nieuwsbrief per post opgestuurd.
Ook in 2010 zijn twee nieuwsbrieven geschreven, een in februari en een in december, waarin
onder andere het bezoek aan Ethiopië aan de orde kwam.
De nieuwsbrieven zijn te downloaden via de website van de stichting.

Website www.schoolprojectethiopie.nl
In 2010 is onze website vernieuwd en geactualiseerd. Ze heeft een nieuwe lay-out gekregen
en er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
Alle nieuwsbrieven, rapportages en (financiële) jaarverslagen zijn via de website te
downloaden en/of te lezen.

Promotiefilmpje
Met behulp van archiefmateriaal is een promotiefilm gemaakt, speciaal voor kinderen. Deze
film wordt vertoond aan de basisschoolleerlingen van Nederlandse scholen om ze een indruk
te geven van het werk van de stichting.
Het filmpje is te bekijken op youtube en op de website van Stichting Schoolproject Ethiopië.
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Financieel overzicht

In 2010 hebben donateurs steungegeven:
maandelijkse incasso
eenmalige giften

€
€

Acties die door de Stichting zijn gevoerd brachten de navolgende
inkomsten op:
Giften ter gelegenheid van feesten en jubilea
Collecte gelden
Acties (boekenmarkt, kerstmarkt, verkoop kaarten/sjaals)
Acties op de basisscholen
Benefiet dag
Statiegeldactie

De uitgaven die de Stichting doet, is om
het contact met de donateurs te onderhouden, fondswerving,
contacten met de medewerkers in Ethiopië, zoals
(brieven, enveloppen, porto e.d.),
bankkosten, Kamer van Koophandel e.d.

4.777,25
3.724,40

€ 4.669,50
€ 1.024,15
€ 2.335,12
€ 4.016,87
€ 3.357,00
€ 2.608,60
€ 26.512,89

€

1.284,25

Addo (40 kinderen)
Danka (30 kinderen)
Konchi (40 kinderen)
Nekemte (20 kinderen)
Sakko/Karo (50 kinderen)
Babiche (30 kinderen)
Komto (20 kinderen)

€
€
€
€
€
€
€

3.900,00
2.250,00
3.270,00
1.300,00
4.000,00
2.250,00
1.500,00

Onderwijsproject Vicariaat regio Nekemte
Sport- en computeronderwijs
Afbouwen en inrichten Marians Girlshouse in Dembidollo

€
€
€

2.500,00
1.000,00
1.441,00

in 2010 is ook onze website geheel vernieuwd

€
529,00
€ 25.224,25

Door de vele bijdragen van donateurs en gevoerde acties
kon het aantal kinderen dat deelneemt aan het schoolproject
met ingang van schooljaar 2010 vergroot worden
van 180 kinderen naar 230 kinderen.

De financiering van de projecten door externe financiers is niet
meegenomen in dit overzicht. U kunt daarover bij ons inlichtingen inwinnen.
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