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Na de laatste Nieuwsbrief in december 2010 is er weer van alles gebeurd. U zult lezen over het
vervolgonderwijs, over de plannen voor een duurzaam project en aanleg van een watersysteem in
het dorp Komto. Bekijk ook onze sterk verbeterde website www.schoolprojectethiopie.nl

speciaal voor het voortgezet onderwijs
hebben verworven.
Tijdens ons overleg in Dembidollo werd
besproken dat het goed zou zijn als de
studenten iets terug doen, na afloop van hun
studie. In overleg met de begeleiders wordt
gekeken wat haalbaar is, hetzij in werk
hetzij financieel.

Onderwijs
Binnen het onderwijssysteem van Ethiopië is
onlangs het examen na groep 10 afgeschaft.
Alle kinderen zijn nu verplicht tot en met de
12e klas naar school te gaan. Het gevolg is
dat wij 'onze' kinderen blijven ondersteunen
tot en met groep 12, het einde van de
middelbare school. Afhankelijk van hun
eindexamenresultaten kunnen ze naar het
beroepsonderwijs of naar de universiteit.

Nieuw bestuurslid
Mijn naam is Jan Jaap de Vries en sinds een
half jaar ben ik gepensioneerd huisarts. De
tropen en met name het Afrikaanse
continent ten zuiden van de Sahara, hebben
me altijd al zeer aangetrokken. Reden
waarom ik vóór mijn baan als huisarts de
opleiding tot tropenarts heb gevolgd om
daarna als zodanig voor enige tijd werkzaam
te zijn in Ghana.
Ik heb wel enige aarzeling gehad om me aan
een schoolproject te binden omdat ik me
voorgesteld had om mijn tijd te gaan
besteden aan medische zaken. Maar het
schoolproject Ethiopië kwam op mijn pad
omdat ik Geertje Roelofsen goed ken. Haar
ongelofelijke enthousiasme voor dit project
heeft de vonk doen overslaan en mij doen
beslissen om me ook hiervoor in te gaan
zetten.
Uiteindelijk zijn er aan dit schoolproject ook
gezondheids gerelateerde zaken verbonden
zoals het waterproject, maaltijd
verstrekking, hygiëne en wellicht volgt er
nog meer.
Ook het verstrekken van microkredieten
spreekt mij erg aan, het project dat nu in
Komto van start is gegaan.

In de regio Dembidollo studeren met onze
hulp nu 36 jongeren, 9 aan de universiteit en
27 aan andere opleidingen. De studenten
worden begeleid door zuster Lourdes uit
Sakko, pater Tilahun uit Danka (beiden
schooldirecteuren) en pater David
(regiocoördinator) uit Addo.
In september 2011 kunnen we ook in
Nekemte een groep studenten van start
laten gaan. De schooldirecteuren en
begeleiders worden op dit moment door ons
geinstrueerd.
De kosten voor deze voortgezette opleiding
worden betaald uit aparte giften, die wij
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Onze projecten in Komto
Komto is een klein dorpje op 19 km afstand
van Nekemte, de hoofdplaats van OostWollega. Het is er bergachtig en hierdoor
zijn er enkele bronnen. Het ligt 2400 m
boven zeeniveau en heeft een mild klimaat
met een droog seizoen tussen november en
maart en een regenseizoen tussen april en
oktober. De streek heeft 4 kleine gehuchten
(kebeles) met in totaal 8000 mensen.
Men leeft van landbouw, heeft wat vee; er is
niet genoeg bruikbaar land voor iedereen om
van te leven. De landbouwmethodes zijn zeer
ouderwets en de grond is “uitgeput”.
De school in Komto is het laatst aan ons
project toegevoegd. We hebben er 30
kinderen.
Onze stichting wil hier beginnen om het
schoolproject duurzamer te maken. Zij
heeft overlegd het vicariaat in Addis Abeba,
waaronder deze school valt en met de
schooldirecteur. Samen hebben ze een plan
geschreven om via educatie een draagvlak te
creëren voor de gelijkheid van man en vrouw
en de met name de vrouwen economisch
zelfstandiger te maken..

Daarom zijn wij begonnen met het werven
van fondsen en hebben we onlangs door het
betalen van de helft van de kosten het
startsein gegeven voor de aanleg van
reservoirs en pijpen die het water naar de
boeren en de school gaan brengen.

Na overleg met 30 ouders (voornamelijk
moeders) van onze projectkinderen bleek
dat microfinanciering van landbouwprojecten
het beste is om schoolgeld voor hun
kinderen te genereren. Na drie jaar moeten
de vrouwen in staat zijn om zelf het
schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Het
vicariaat heeft goede ervaringen hiermee bij
dergelijke projecten elders in hun gebied.
Er is echter geen water om de akkers te
besproeien. Ook op de school is geen
drinkwater.
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Financiën
Wij hebben 2010 met een mooi resultaat
kunnen afsluiten . Het is als penningmeester
altijd weer fijn om dit te bereiken.
Het financiële verslag kunt u op onze
website terugvinden.
Dit positieve resultaat kwam mede tot stand
door uw donaties, waarvoor wederom onze
hartelijke dank!
Donaties komen op verschillende manieren
bij ons binnen. Maandelijkse bedragen,
periodieke bedragen maar ook eenmalige
bedragen zijn voor ons project van groot
belang. Wist u overigens dat jaarlijkse vaste
giften ook via een machtiging kunnen lopen?
Voor u gemakkelijker want op deze manier
heeft u er geen omkijken meer naar.
Het donateur-formulier vindt u op onze
website.
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