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WAT
DOET
DE
STICHTING
SCHOOLPROJECT ETHIOPIE.

De stichting geeft kansarme kinderen in
West-Wollega (westelijk deel van Ethiopie),
waarvan de ouders het schoolgeld niet
kunnen betalen, mogelijkheid om naar school
te gaan en zorgt ervoor dat ze daar ook te
eten krijgen.
In januari 2005 is de stichting officieel
opgericht. Er werd
begonnen in Addo
met een groep van 20
kinderen.
De
kinderen
werden
geselecteerd
door
het hoofd van de
school en deze regelt
en controleert ook
het financiele gedeelte. Met de ervaring
opgedaan in Addo konden ook in andere
plaatsen groepen gestart worden o.a. in
Danka, Konchi, Sakko/Karro en Nekemte. Al
gauw gingen er 80 kinderen op deze manier
naar school en momenteel nemen er 120
kinderen, op 5 verschillende scholen, deel
aan het project.
We gaan uit van een bedrag van € 60 per
kind per jaar. Hiervan wordt het schoolgeld
betaald en krijgen ze o.a. een paar schoenen,
een schooluniform en een warme maaltijd.

HOE WORDT ER GECONTROLEERD?

De stichting maakt het geld over naar het
hoofd van de school. Deze houdt de
financiele administratie bij en ook hoe de
vorderingen van de kinderen zijn. Eén keer
per jaar gaat iemand van de stichting op
eigen kosten naar Ethiopie om te
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controleren of alles volgens afspraak gaat.
Tot nu toe loopt alles naar verwachting. Wel
hebben wij er op aangedrongen meer meisjes
in het programma op te nemen omdat de
verhouding jongens/meisjes niet gelijk is.

BEZOEK AAN HET PROJECT

In november 2006 is Geertje Roelofsen
(secretaris van de stichting) in het gebied
geweest en heeft alle groepen bezocht. De
kinderen zijn erg blij dat ze mee mogen doen
aan het schoolprogramma. Wat opvalt is dat
de kinderen nog afgezien van het onderwijs
zoveel meer leren. Omdat in Ethiopie
iedereen met zijn handen eet, wordt de
kinderen geleerd om voor en na het eten
handen te wassen en hun bord schoon te
maken. Ook leren ze om rekening met elkaar
te houden en te luisteren. Niet overal is er
een geschikte ruimte om de kinderen te
laten eten. In Konchi werd ons gevraagd om
de bouw van een keukentje met ruimte voor
tafels voor de 30 kinderen te financieren.
Wij zijn hiervoor op zoek naar een sponsor.
Van alle groepen zijn foto’s gemaakt. Deze
worden op de website geplaatst.

Bergen/Schoorl/Egmond rondden hun actie
af met een mooi bedrag en organiseerden
weer een oliebollenactie. Ook hebben zich
nieuwe donateurs aangemeld.
Al deze
groepen, naast onze particuliere gevers en
donateurs maakten er een fantastisch jaar
van! VOOR UW STEUN WILLEN WIJ U

NAMENS
DE
KINDEREN
HARTELIJK DANKEN

NIEUW SCHOOLMEUBILAIR
Het afgelopen jaar kregen we ook het
verzoek om te helpen bij het vinden van een
sponsor voor de financiering van nieuwe
schoolmeubeltjes voor de scholen in Addo en
Danka. Dit is gelukt. Van de Stichting KOOK
in Alkmaar en van Oxfam Novib kregen we
het geld. De tafels en banken worden door
een plaatselijke timmerman gemaakt. Twee
jongens die net van school komen en nog
geen werk hebben zullen hierbij helpen; zo
kunnen zij het vak van timmerman leren.
BOUWPROJECT
In december 2006 hebben drie Nederlandse
echtparen
op
eigen
initiatief
reparatiewerkzaamheden
uitgevoerd
op
scholen in West-Wollega, waaronder ook
onze scholen. Daken werden gerepareerd, er
is geschilderd en er zijn ramen aangebracht
en veel meer. Ook lokale mensen zijn hierbij
ingezet. Een geweldig initiatief.

SPONSORING

Ook dit jaar zijn er vele giften
binnengekomen. De Beeldentuin Nic Jonk
zette een wandeling in de Schermer uit, de
St.
Michaelschool
in
Zuidschermer
organiseerde een sponsorloop met een
fantastische opbrengst, de Europese school
in Bergen deed een inzameling tijdens een
toneelstuk,
de
Driessenschool
te
Grootschermer stelde haar kerstcollecte
beschikbaar, de Protestantse Kerk in de
Schermer deed tweemaal een donatie, van
Ekklesia Zaanstad kregen we een jaarlijkse
bijdrage, het Katholieke Vrouwengilde in
Zuidschermer deed een gift, de Lionsclub

HEEL

www.schoolprojectethiopie.nl

Oktober 2006 ging onze website de lucht in.
Via deze weg kunnen wij u en vele anderen
informeren over ons project en over de
resultaten. Tevens zijn er de gegevens
gepubliceerd hoe u het project kunt steunen
en met ons in contact kunt komen. Sander
Kastelein heeft de website belangeloos
gemaakt en zijn bedrijf (Basenet Internet
Projects) betaalt de domeinkosten.
WEETJES
. het financieel jaarverslag kan worden
verkregen bij de secretaris
. de stichting maakt geen kosten, al het
geld gaat naar de kinderen
. het Ethiopische nieuwjaar is eind
september
. kerstmis wordt in Ethiopie begin januari
gevierd
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