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De stichting werd in februari 2005
officieel opgericht.
Doel van de stichting is arme kinderen in
West-Wollega (westelijk
deel van
Ethiopië) naar school te laten gaan en ze
zo een kans op een betere toekomst te
geven.
De stichting betaalt het schoolgeld en
zorgt ervoor dat de kinderen één keer
per dag een warme maaltijd krijgen.
Zonodig een paar schoenen en een
schooluniform.
Het hoofd van de school selecteert de
kinderen die voor het project in
aanmerking komen. Hij administreert het
financiële gedeelte.
Eén keer per jaar bezoekt een
bestuurslid van de stichting op eigen
kosten de scholen.
Per jaar is nu ongeveer € 70,- nodig voor
een kind.

Momenteel nemen 120 kinderen verdeeld
over 5 scholen deel aan het project.

2007; een goed jaar voor de
Stichting Schoolproject Ethiopië.

De stichting ontving grote en kleine giften.
Meer hierover in het overzicht van
activiteiten. Elke gift draagt bij aan het
doel van onze stichting en wordt enorm
gewaardeerd. Een aantal donateurs zorgen
voor een jaarlijkse basis waardoor wij onze
toezeggingen gestand kunnen doen.

JANUARI 2008
Nieuwe bestuursleden.

Het bestuur is blij dat Dorette Meijer-Vos
en Henk Pielage tot het bestuur zijn
toegetreden.
Wij blijven activiteiten uitzetten in de
overtuiging dat onze gelden effectief
gebruikt worden. Ons werkbezoek van
november 2007 sterkt ons in deze gedachte.

Bezoek aan Ethiopië in november
2007.

Ook in 2007 bezochten we weer de 5
scholen waar onze kinderen onderwijs
krijgen. Dit keer ging ook Dorette Meijer,
de kersverse penningmeester mee.
Op verschillende scholen was het een blijde
ontvangst als we aankwamen; vaak kregen we
bloemen uit de schooltuin. Meestal zagen we
de kinderen als ze hun injerra (soort
pannenkoek) aten, aansluitend aan de
schooltijd. In Karro zaten de kinderen
achter de banken, zodat ze een tafeltje
voor zich hadden om te eten. Ze vonden dit
heel gewoon.
In Konchi hebben de kinderen een nieuw
lokaaltje met keuken gekregen (gesponsord
door St. Liberty, een hulporganisatie in
Nederland). Zo kunnen ze droog zitten en de
felle zon vermijden. Toen wij er waren werd
het gebouwtje door de lokale pater
ingezegend met een bakje water en
dennentakjes. De kinderen zagen er goed
uit. De schoolresultaten zijn bevredigend;
bijna alle kinderen gaan over. Rond de kerst
schreven de kinderen ons hoe fijn het is dat
ze naar school mogen. Het feit dat we
komen, dat ze ons echt zien, stimuleert
enorm,
zoals
we
hoorden
van
de
schoolmeesters. Wel merkten we dat de
kosten overal hoger geworden zijn; op alle
scholen werd dit probleem bij herhaling

aangekaart. We zullen de bijdrage van € 60,per jaar per kind wat moeten verhogen.
Mogelijk ten overvloede wijzen wij erop dat
de jaarlijkse werkbezoeken niet worden
gefinancierd uit het geld van de stichting
schoolproject Ethiopië.

Het stichtingsbestuur gaat vol goede moed
het vierde activiteitenjaar in. Wij hopen dat
wij weer op u mogen rekenen. Voor uw steun
willen wij u namens de kinderen heel
hartelijk danken.

Activiteiten in 2007.

Oliebollen, paasbroden en concert.
Projecten werden o.a. georganiseerd door de
Lions-dames in Bergen, Egmond en Schoorl.
Zij verkochten paasbroden, verzorgden een
concert en bakten oliebollen.
Wandeling door de Schermer.
In samenwerking met de beeldentuin Nic
Jonk
hebben
we
een
wandeling
georganiseerd door de Schermer. Ondanks
dat het weer niet erg meewerkte kwamen er
heel wat enthousiaste wandelaars op af.
Acties van scholen:
De basisschool “de Caegh” in Obdam hield
een fancyfair.
De basisschool “De Baanbreker” in Graft
verzorgde een adventsactie.
Provider in de Goorn organiseerde een
flessenactie en hield een collecte.
Kerst rond de Ruïnekerk.
Op zondag 9 december had de stichting van
de rotary te Bergen, kosteloos een stand ter
beschikking gekregen. Veel bezoekers
hebben via een flyer kennisgenomen van ons
werk. In de dagen na de markt ontvingen wij
een flink aantal eenmalige bijdragen en
schreven ook een paar donateurs in.
Verder waren er giften van
. Missie en Zending te Hem en
. Zending Gereformeerde Kerk in Schermer.
Nieuwe schoolmeubeltjes.
Het afgelopen jaar is nieuw schoolmeubilair
geplaatst in de school van Danka en Addo;
dit via een gift van de Stichting KOOK te
Alkmaar en Oxfam Novib te Den Haag.
Hiervoor veel dank namens beide scholen.
Al deze groepen, naast onze particuliere
gevers en donateurs, geven 120 kinderen de
kans om via scholing een betere toekomst
tegemoet te gaan.
Deze gelden worden één op één ingezet
voor het goede doel. De stichting maakt
geen kosten.

Nu u de Nieuwsbrief weer ontvangt zou dat
een goed moment kunnen zijn voor een
jaarlijkse gift.
Als u vaste donateur zou willen worden,
stuur dan het invulformulier van de flyer
naar de secretaris of schrijf in via de
website; (klik daar op ‘contact’). Wij zijn
hier erg blij mee.
Uw gift is belastingaftrekbaar; wij vallen
onder de ANBI regeling.
Het gironummer is: 5167737 t.n.v. Stichting
Schoolproject Ethiopië in de Rijp.
Een financieel overzicht van de stichting
kunt u opvragen bij de secretaris.
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