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Er heeft een belangrijke bestuurswisseling plaatsgevonden: Geertje Roelofsen, oprichtster van Stichting
Schoolproject Ethiopië, treedt af en Kees van Straaten volgt haar op. Het bestuur heeft unaniem besloten
Geertje tot erelid te benoemen. Zo blijft zij altijd verbonden met ‘haar’ stichting.
In deze nieuwsbrief neemt zij afscheid van u en introduceert het nieuwe bestuurslid zich. Verder leest u
over de voortgang van onze projecten in en rond de scholen. Vier bestuursleden zijn van plan om in
november 2015 weer een bezoek te brengen.

Afscheid

Kennismaking

Het begon heel voorzichtig in 2003 op de school in Addo.
De schooldirecteur, abba Tesfaye, vroeg mij om een
schoolproject te starten voor de allerarmste kinderen.
We begonnen met 4 kinderen voor één schooljaar, want
we moesten samen uitzoeken hoe we dit het beste konden
organiseren.
Hoe zijn deze kinderen van het begin terecht gekomen?
Eén is afgestudeerd archeoloog, één leerlinge heeft haar
school tot en met grade 10 (vergelijkbaar met mavo/havo)
voltooid en heeft zich toen bij een religieuze orde
aangesloten. De derde leerling is na een paar jaar
afgehaakt omdat hij onvoldoende gemotiveerd was en de
vierde leerling deed het aanvankelijk goed, maar bij de
beroepsopleiding tot automonteur lukte het toch nèt niet.
Hij werkt nu op de missiepost van Dhanka.
Wat is er sinds 2003 veranderd? Mij is opgevallen dat de
ouders hun kinderen graag naar school laten gaan (wij
moesten daar in het begin nog veel moeite voor doen); de
meeste kinderen maken de middelbare school af; velen
willen naar de universiteit of een beroepsopleiding volgen.
Het aantal kinderen dat steun krijgt van ons is sterk
toegenomen. Naast de directe hulp aan de kinderen is er
ook aandacht besteed aan o.a. water en toiletten op de
scholen. Stichting Schoolproject Ethiopië is niet meer
weg te denken uit het gebied
West- en Oost Wollega en ik
hoop dat dit zo zal blijven (abba
Tesfaye, zie foto, werkt er nog
altijd).
Ik neem afscheid van u en het
bestuur en weet dat het werk
op goede wijze wordt
voortgezet.

Al vele jaren volg ik met veel belangstelling de
werkzaamheden van Stichting Schoolproject Ethiopië.
Deze informatie krijg ik van mijn vrouw Agnes die sinds
2010 bestuurslid is. Eerder hoorde ik van de stichting via
de oprichtster Geertje Roelofsen als collega huisarts.
Nu ik onlangs met pensioen ben gegaan, heb ik tijd en
ruimte om mij in te zetten voor dit bijzondere werk. Iets
heel anders dan het werk als huisarts, maar bestuurlijke
functies zijn mij niet vreemd. Ik hoop de komende jaren
samen met de andere bestuursleden de tradities en het
werk van het schoolproject te continueren: het plaatselijk
ondersteunen van kleinschalige onderwijsprojecten
waarbij zo weinig mogelijk geld ‘gemorst’ wordt aan
overheadkosten.

Kees van Straaten

Uw donatie wordt 100% goed besteed
Practicumlokaal in Dhanka voltooid
In de vorige nieuwsbrief publiceerden we een foto van
het practicumlokaal in aanbouw. Inmiddels is de bouw
voltooid en volgen de leerlingen van de hogere leerjaren
er biologie-, natuurkunde- en scheikundelessen.
De bouw is mede gefinancierd door Progressio (o.a.
organisator van de Vastenaktie Nederland en de
Adventsactie campagnes). Het meubilair en de inventaris
werd gesponsord door een Nederlands bedrijf.

Wij houden van Ethiopië, de
kinderen en hun ouders . Ik wil u bedanken voor de steun
aan ons werk in de afgelopen dertien jaar.
Het nieuwe practicumlokaal in Dhanka

Geertje Roelofsen
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Voorlopig kunnen we nog garant staan voor continuïteit,
maar helaas moeten we nieuwe verzoeken om steun
meestal afslaan. Zoals u begrijpt is uw hulp nog steeds
hard nodig. Weet dat wij iedere euro goed besteden en
bijna geen overheadkosten maken.

Water- en sanitatieproject in Addo voltooid
In Addo staat de St. Michaëlschool waar onze stichting
haar werkzaamheden 12 jaar geleden begon. Tijdens ons
bezoek in 2014 bleek dat de waterleiding defect was. Ook
de toiletdeuren waren aan de onderkant door roest
aangetast zodat met name de meisjes niet meer veilig
naar het toilet konden. Intussen zijn deze euvels
verholpen met geld dat wij inzamelden.
Op het schoolterrein kunnen de kinderen weer fris en
gezond water
drinken. De
toiletdeuren
kunnen niet
meer roesten
want ze zijn
nu gemaakt
van duurzaam
hardhout.
Abba (pater)
Berhanu
stuurde foto’s na de reparatie met dank aan allen die dit
financieel mogelijk maakten. Stichting Wilde Ganzen
heeft de donaties voor dit doel vermeerderd met hun
bijdrage.

Website
We kunnen u onze website www.schoolprojectethiopie.nl
van harte aanbevelen. Sinds begin dit jaar staan er vier
korte filmpjes op, waarmee u een indruk krijgt van ons
werk in Ethiopië.
De films zijn thematisch:
http://www.schoolprojectethiopie.nl/missie-en-visie.php
gaat over ons kerndoel: scholing voor kansarme kinderen.
Op http://www.schoolprojectethiopie.nl/projecten.php
vindt u achtereenvolgens drie filmpjes over projecten die
de onderwijskwaliteit verhogen en die we met externe
sponsoring ondersteunen of hebben ondersteund: ‘Microkredieten’, het ‘Dhanka-project’ en ‘Overige projecten’
(zoals sanitatie).

Sponsoring door Nederlandse scholen

Abba Berhanu toont trots de watertappunten

Weet u een school die een goed doel zoekt voor een
sponsoractie? Denk eens aan ons! Wij komen graag
vertellen en laten zien hoe een Ethiopische schoolklas
eruit ziet, wat Ethiopische kinderen eten, hoe ze wonen
en hoe fijn ze het vinden om ook ‘gewoon’ naar school te
mogen gaan.
Neem vooral contact met ons op!

Weeskinderen willen ook naar school
Onze stichting steunt steeds meer weeskinderen.
Waar mogelijk gebeurt dat met een microkrediet aan de
verzorgers. In de omgeving van het bergdorp Komto
hebben we het aantal weeskinderen dat profiteert van
deze regeling uitgebreid met 7 tot een totaal van 22.
Zuster Desta houdt toezicht op deze kinderen en bezoekt
de verzorgers regelmatig. Toen ze meldde dat er in de
eerste groep (15 kinderen) 4 schapen waren overleden
waardoor de inkomsten van de verzorgers in gevaar
kwamen, zorgde onze stichting voor nieuwe schapen.
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Leerlingen worden ouder
Het aantal kinderen dat profiteert van ons
schoolprogramma neemt nauwelijks toe, de kosten worden
daarentegen fors hoger.
Dat komt omdat scholieren studenten worden. Naarmate
ze ouder worden, nemen de kosten voor hun scholing toe.
Het budget dat wij jaarlijks uitgeven komt in de richting
van de 40.000 euro. Nu hebben we wel enige reserve
ingebouwd, maar we teren langzaam in op ons vermogen.
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