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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, de directeur van de school, 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 daar op dat moment werkte 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.
Na een pilot met enkele kinderen werd Stichting Schoolproject Ethiopië bij notariële akte opgericht op 2 maart 2005 met als vestigingsplaats
Schermer. Op 26 januari 2007 werd een statutenwijziging over ontbinding en vereffening notarieel vastgesteld.
Inmiddels maakt Mw. Roelofsen geen deel meer uit van het stichtingsbestuur. Wel is zij een gewaardeerd erelid.

Missie
Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) bevordert de deelname aan kwalitatief goed onderwijs door kansarme kinderen in West-Ethiopië. Zij
onderhoudt daartoe contacten met het vicariaat van Nekemte die 11 scholen voor primair onderwijs beheert en met de directeuren van de scholen
waar SSE haar programma uitvoert. SSE is niet gebaseerd op een confessionele overtuiging maar werkt vanuit algemene waarden en
overtuigingen. Zij onderschrijft het recht op onderwijs zoals vastgelegd in de Universele Verklaring voor de mensenrechten. Zij vindt onderwijs
essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Ontwikkeling leidt tot het leren van een beroep en vormt de basis voor een economisch en zelfstandig
bestaan, waarin mensen minder kwetsbaar zijn voor honger en armoede en ook gezonder leven. Met onderwijs heeft een kind betere
vooruitzichten.

Visie
Stichting Schoolproject Ethiopië tracht de deelname aan onderwijs door kansarme kinderen en jongeren te stimuleren door hen een programma
aan te bieden waarbinnen SSE een aantal kosten voor haar rekening neemt, zoals het schoolgeld, het schooluniform, schoeisel,
schoolbenodigdheden en - indien mogelijk - een maaltijd op school. Na een succesvolle afronding van het primair onderwijs worden jongeren
gestimuleerd deel te nemen aan secundair en tertiair onderwijs. SSE verleent daartoe financiële ondersteuning totdat maximaal 12 jaar onderwijs is
genoten.
Het uiteindelijke doel van SSE is dat ouders in het werkgebied van de stichting zelf in staat zijn de scholing van hun kinderen te bekostigen (exit
strategie). Daartoe worden ook programma’s uitgevoerd om deze ouders financieel onafhankelijk te maken door het verstrekken van microkredieten
aan hoofdzakelijk de moeders.
In onze visie past ook het streven om de kwaliteit van onderwijs te verhogen door secundaire omstandigheden te verbeteren, zoals onder andere
de aanleg van een waterleiding en toiletten, de aanschaf van computers en kopieermachines en nascholing van de onderwijzers.
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Bestuur
Samenstelling
In 2020 hadden de volgende personen zitting in het bestuur:
Mw. A.T. Huijgen, voorzitter
Dhr. C.J. van Straaten, secretaris
Dhr. H.J. Pielage, tweede secretaris
Mw. M.A.C. Vredevoort, penningmeester
Dhr. J.J. de Vries, lid
Mevr. S. Weseman, aspirant-lid

Vergaderingen
In 2020 kwam het bestuur zes keer in vergadering bijeen. Een aantal keren gebeurde dat online, in een zoomvergadering. Tussentijds werd over
veel zaken via e-mail en telefoon gecommuniceerd.
Tijdens de vergaderingen kwamen altijd de volgende agendapunten aan de orde:
 communicatie met de partners in Ethiopië;
 voortgang en evaluatie van de projecten;
 besluitvorming omtrent aanvragen vanuit Ethiopië
 financiële situatie van de stichting;
 fondsenwerving en eigen acties;
Bovendien kwamen incidenteel aan de orde:
 samenwerking en communicatie met andere organisaties;
 contact met scholen en kerken die actie willen voeren
 verslaggeving inhoudelijk en financieel beleid;
 politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Ethiopië;
 impact coronapandemie op het onderwijs
 voorbereiding en evaluatie bezoek aan Ethiopië;
 inrichting website en andere p.r. activiteiten;
 samenstelling bestuur;
 verdeling bestuurstaken en rooster van aftreden;
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Rooster van aftreden
Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een volgens het onderstaande rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en
onbeperkt herbenoembaar.
Dhr. H.J. Pielage in maart 2023
Mw. A.T. Huijgen in maart 2021
Dhr. C.J. van Straaten in maart 2021
Mw. M.A.C. Vredevoort-van Straaten in maart 2022
Dhr. J.J. de Vries in maart 2024

Beloningsbeleid
Stichting Schoolproject Ethiopië betaalt aan haar bestuursleden noch honoraria noch vacatiegelden uit.

Bezoek aan Ethiopië
Meestal een keer per jaar gaat een afvaardiging van het bestuur 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 en andere begunstigden hen dan met een hartelijke welkomstceremonie. Dit jaarlijkse contact schept een warme en
vertrouwensvolle band met zowel de leidinggevenden als de kinderen van het project.
In 2020 was het niet mogelijk om Ethiopië te bezoeken vanwege de politieke onrust en de coronapandemie.
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Onze partners in Ethiopië
Nekemte Catholic Secretariat (NCS)
Onze belangrijkste partner in Ethiopië is het vicariaat van Nekemte. Het beleid van het NCS richt zich op pastoraat, gezondheidszorg en onderwijs.
Het vicariaat is verantwoordelijk voor in totaal 11 scholen.
De officiële naam van het kantoor is SCON, Social and Development Coordination Office of Nekemte. In 2012 werd daar een ‘educational
coordinator’ aangesteld.
Stichting Schoolproject Ethiopië steunt met haar programma een aantal kinderen op 6 van deze 11 scholen, 4 in West Wollega en 2 in Oost
Wollega.
In acht andere plaatsen steunt de stichting ook leerlingen, te weten in Gimbi, Gari, Mayala, Uke, Komto, Ariadjawi, Babiche en Addis Abeba. Onze
contactpersonen daar zijn parochiepriesters en missiezusters die verantwoording verschuldigd zijn aan het vicariaat.

The Helpers of Mary
Deze congregatie heeft zusters uit India die werkzaam zijn in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bij hen berust de leiding over de scholen in
Sakko, Karro en Konchi.
Op hun hoofdkantoor, het zusterhuis in Addis Abeba, worden nu ook Ethiopische jonge vrouwen opgeleid tot religieuzen binnen deze congregatie.
Vanuit dit zusterhuis worden ook maatschappelijk relevante projecten uitgevoerd. Een van die projecten is het stimuleren van deelname aan
onderwijs door wezen en halfwezen. SSE financiert dit sinds 2013 voor 25 kinderen. Een tweede project voor 20 kinderen volgde sinds 2015.

Sisters of Mercy of St Vincent de Paul
Deze congregatie met Ethiopische zusters is gevestigd in Nekemte. Enkele van deze zusters zijn werkzaam in Komto en Ariadjawi, waar SSE
programma’s uitvoert.

Sisters of Charity (Bambino sisters)
Deze Indiase zusters zijn sinds september 2015 werkzaam in Nekemte op het gebied van onderwijs- en genderprogramma’s.
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Het jaar 2020
Deelname aan onderwijs
Vanaf het begin in 2005 werd het bedrag dat de stichting per kind beschikbaar stelde, besteed aan het schoolgeld, een schooluniform,
schoolbenodigdheden, schoenen, zeep en dagelijks een warme maaltijd. Het wordt steeds moeilijker om deze formule te blijven hanteren in
verband met de sterk gestegen voedselprijzen. De zusters van de congregatie The Helpers of Mary zijn nog wel in staat maaltijden te verstrekken.
Ook in Komto en Uke is het nog mogelijk. Op dit moment zijn er steeds meer 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 voor deze kinderen tijdens hun opleiding.
In 2020 besloot de stichting de bijdrage per leerling te verlagen, zodat met hetzelfde budget meer kinderen geholpen zouden kunnen worden.
Locaties waar maaltijden werden verstrekt kregen een extra vergoeding (op jaarbasis) per kind van € 10 per dag dat er maaltijden verstrekt werden.
De bijdrage per leerling in klas 1-8 daalde in 2020 van € 100 naar € 65; in klas 9-12 van € 175 naar € 120. Studenten in het universitair onderwijs
kregen een bijdrage van € 300.
Begin 2020 was het aantal leerlingen 419, verdeeld over 14 locaties. In de loop van 2020 steeg het aantal leerlingen naar 433.
Locatie:
Addis Abeba:
Dhanka:
Sakko:
Karro:
Addo:
Konchi:
Nekemte:
Babiche:
Komto
Ariadjawi:
Gimbi
Gari
Mayala
Uke

start 2020
46 leerlingen
29 leerlingen
26 leerlingen
31 leerlingen
45 leerlingen
55 leerlingen
16 leerlingen
36 leerlingen
29 leerlingen
35 leerlingen
21 leerlingen
17 leerlingen
23 leerlingen
10 leerlingen

Totaal

419 leerlingen

1

eind 2020
45
30
30
33
47
55
16
33
29
36
25
17
23
14
433

In het Ethiopische schoolsysteem nummeren de klassen door
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Van deze 433 leerlingen volgden 280 het primair onderwijs (klas 1-8), 143 leerlingen secundair onderwijs (klas 9-12) en 10 studenten tertiair
onderwijs (beroepsopleidingen en universiteit). Door de toename van het aantal leerlingen op de middelbare school, beroepsonderwijs en
universiteit zijn ook de schoolkosten gestegen; de uitgaven voor deze groep zijn immers hoger.
Over het algemeen zijn de schoolprestaties van de kinderen bevredigend. De resultaten en eventueel schoolverzuim worden goed in de gaten
gehouden. Indien een leerling door aanwijsbare oorzaken doubleert, krijgt hij/zij een tweede kans. Wanneer blijkt dat het kind bij herhaling
ongemotiveerd is en ondermaats presteert, is de schoolleider gerechtigd voor hem/haar een ander kind uit te kiezen.
Van de 433 leerlingen zijn 118 leerlingen gekoppeld aan een microkredietprogramma. De moeders van deze 118 leerlingen kregen een lening
waarmee ze binnen enkele jaren zoveel inkomen hebben gerealiseerd dat ze de studiekosten van hun kinderen zelf kunnen opbrengen. In twee
plaatsen (Komto en Nekemte) is dat in de periode 2011-2016 gelukt. Zie verder het hoofdstuk over Microkredieten (pag.9)

Financiering deelname aan onderwijs
Stichting Schoolproject Ethiopië financiert de eerste 12 jaar van deelname aan onderwijs. Daarna verstrekt ze studenten die verder willen een
bijdrage in de kosten die deels aangemerkt kan worden als studielening. Met hen zijn regelingen getroffen dat zij een financiële bijdrage leveren
aan ons project op het moment dat ze werk hebben gevonden. In de praktijk blijkt deze terugbetaling moeilijk realiseerbaar.
In 2020 bedroegen de totale uitgaven voor de schoolkinderen € 40.920, terwijl de begroting uitging van € 43.950.
Financiële bronnen waren:
 vaste donateurs;
 eenmalige en periodieke particuliere schenkingen;
 gelegenheidsgiften (jubilea en feesten);
 giften van organisaties;
 acties op scholen in Nederland;
 opbrengst tennistoernooi
 opbrengst van emballagebonnen (in 2 supermarkten in de regio)
 verkoop mondkapjes
 collectegelden in diverse kerken.

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.
Vaak werden externe financiers om een bijdrage gevraagd en soms droeg de stichting zelf bij aan het realiseren van deze projecten.
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Microkredietprojecten: WPP (women promotion projects)
Algemeen
In 2020 is besloten dat de onderwijsfinanciering op locaties waar microkredietprojecten lopen, gekort worden. Dit beleid is ook uitgevoerd. Het
eerste jaar wordt de financiering gekort met 25%, het tweede jaar met 50%, het derde jaar met 75%. Het vierde jaar wordt het WPP geacht te zijn
voltooid.
Komto
Na het succes van het eerste microkredietprogramma tussen 2011 en 2016 is met het geld van de terugbetaalde leningen een nieuw project
gestart met 29 moeders en hun kinderen. Dit jaar zijn 7 koeien aangeschaft.
Nekemte
In het schooljaar 2016/2017 ontvingen de moeders van dit project hun laatste bijdrage. Het geld van de terugbetaalde leningen is benut door
schooltuinen aan te leggen.
In 2018 is een nieuw project gestart met 12 moeders en hun kinderen. Verder profiteren 4 weeskinderen van een krediet.
Konchi
Sinds 2016 loopt een project voor 20 moeders en hun kinderen.
Sakko/Karro
Sinds 2017 loopt een project voor 12 moeders en hun kinderen.
Dhanka
Sinds 2017 loopt een project voor 14 moeders en hun kinderen.
Ariajawi
In 2018 is gestart met een naaicursus. Ten behoeve van dit project zijn een tiental naaimachines gerepareerd en volgen 20 jongeren en een
aantal moeders naailessen.
Babiche
Sinds 2019 loopt een project voor 7 moeders en hun kinderen.
Overige projecten
In 2020 nam Stichting Schoolproject Ethiopië voor haar rekening:
 Per kind een eenmalige bijdrage van € 10 i.v.m. extra kosten wegens de coronapandemie (beschermingsmateriaal en lesmateriaal voor
thuis), totaal € 4330
 Aankoop van 3 kranen in Nederland om de watertappunten in Karro te vervangen + bijdrage om de reparatie uit te voeren
 Een bijdrage voor schilder- en tekenmateriaal voor talentvolle leerlingen in Nekemte.
 Bekostiging van een waterproject (springprotection) in Ancho
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Public relations
Nieuwsbrieven
Door middel van een nieuwsbrief houdt de stichting de donateurs en belangstellenden op de hoogte van haar activiteiten. De distributie van de
nieuwsbrieven gaat grotendeels per e-mail, voor een klein deel per post.
In 2020 (zestiende jaargang) zijn twee nieuwsbrieven uitgegaan, in februari en september. De nieuwsbrieven zijn te downloaden via de website van
de stichting. Vanaf 2013 zijn ze ook in het Engels opgesteld.
Ook is een digitale kerstwens naar al onze donateurs en belangstellenden gestuurd.

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.
In 2020 zijn enkele verbeteringen en actualisaties aangebracht.
Alle nieuwsbrieven, rapportages en (financiële) jaarverslagen zijn via de website te downloaden en/of te lezen.
Kennisbank Filantropie
In 2020 heeft de stichting gegevens geactualiseerd aangeleverd aan het kenniscentrum filantropie.
Dat heeft geleid tot bereikbaarheid van gegevens op www.kennisbankfilantropie.nl .
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Financieel overzicht
Jaarrekening 2020
Balans Stichting Schoolproject Ethiopië 2020
31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

594
71.834

Totaal Activa

0
64.631
72.428

64.631

PASSIVA
Reserves en fondsen
- algemene reserve
- bestemmingsreserves
- overige reserves
- bestemmingsfondsen

42.045
0
0
29.358

42.000
0
1.240
21.391

Kortlopende schulden

71.403
1.025

64.631
0

Totaal Passiva

72.428

64.631
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
Vorderingen
De vordering betreft een nog te ontvangen bedrag aan statiegeld van een supermarkt voor de periode juni - december 2020. Het bedrag is in januari 2021 overgemaakt.

Liquide middelen
De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van onze doelstellingen. Onze grootste uitdaging de allerarmste kinderen een kans te geven op het volgen van onderwijs
is doelstelling nummer 1. Samen met de doelstellingen : verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de levensomstandigheden willen we kinderen betere toekomstvooruitzichten geven. Om de continuïteit
van onze kerndoelen te waarborgen, dient er een gezonde buffer in stand te worden gehouden. De buffer bedraagt de totale jaarlijkse schoolgelden.

Reserves en Fondsen
Reserves en Fondsen

Saldo 1-1-2020

Algemene reserve

Uitgaven 2020

Bestemming
baten en lasten 2020
Toevoeging
Onttrekking

42.000

Bestemmingsreserves

Saldo 31-12-2020

45

42.045

0

Overige reserves
Bestemmingsfondsen
- Education projecten (vervolgonderwijs)
- Woman Promotion Project
- Waterprojecten
- Schoolgeld Ariadjawi 2018-2022

Inkomsten 2020

0

1.240

1.240

13.895
843
3.653
3.000

2.440
10.485
4.500

0

2.440
2.170
3.848
1.000

13.895
9.158
4.305
2.000

21.391

64.631

29.358

0

17.425

1.240

9.458

45

Overige reserves
In 2020 is het saldo van de Overige reserves aangewend voor de eenmalige bijdrage aan scholen i.v.m. extra maatregelen coronavoorzieningen betreffende de hygiene.
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0

71.403

Toelichting op de balans per december 31 december 2020 - vervolg
Bestemmingsfondsen
De middelen van het Education Project zijn bestemd voor onze kinderen die een beroepsopleiding of universitaire studie willen volgen. De toename van het aantal ouder wordende leerlingen in de komende
jaren zal nu al moeten worden opgevangen. Twee externe schenkers hebben zich bereid gevonden deze studenten meerdere jaren te ondersteunen.
In 2020 is het aantal Microkredieten gelijk gebleven (zeven), totaal 118 leerlingen. WPP Komto heeft te maken gehad met een sterfte onder de Microkredietkoeien. De moeders waren financieel niet bij machten
om vanuit gereserveerde gelden een nieuwe koe aan te schaffen. Een externe organisatie heeft deze zeven koeien gefinancieerd. Bij het WPP Ariadjawi vindt er de komende twee jaren een extra impuls van
het naaimachineproject plaats. Het traject van financiele inzet zal in 2021 vanuit een externe organisatie worden opgestart. SSE heeft voor dit traject de opbrengst Vastenaktie en tennistoernooi gereserveerd.
Het bestuur heeft besloten tot een extra aanvulling 2020 van de bestemmingsfonds Woman Promotion Project; dit i.v.m. calamiteiten in 2021.
In Ancho (regio Komto) is door SSE het aanleggen van een waterput bekostigd. Daarnaast heeft bestuur besloten tot een extra aanvulling 2020 van de bestemmingsfonds Waterprojecten; dit i.v.m.
calamiteiten in 2021 en verdere jaren.
Door een geoormerkte eenmalige gift van een donateur in 2017 is het wederom mogelijk om de kinderen in Ariadjawi zeker voor een periode van 5 jaar basisonderwijs te laten volgen. Derhalve zijn in 2017
voor deze school schoolgelden gereserveerd. Vanaf 2018 wordt er jaarlijks een bijdrage uit het bestemmingsfonds Schoolgeld Ariadjawi onttrokken. Per 31dec20 is nog 2 jaar te gaan.

Kortlopende schulden
De Coronapandamie heeft ook in Ethiopië toegeslagen. De scholen waren lange tijd gesloten; het National Examens van grade 8 naar grade 9 voor 14 leerlingen konden niet worden afgenomen. Eind 2020
is derhalve een bedrag opgenomen voor nog uit te keren schoolgelden in 2021.
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Staat van baten en lasten Stichting Schoolproject Ethiopië 2020
Werkelijk 2020
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Rentebaten
- Overige Baten
Totaal Baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
a Schoolgelden
b Algemene kosten scholen

Begroot 2020

50.568
0
3
717

48.244
0
0
100
51.288

40.920
9.190

61.805
0
0
0
48.344

43.950
4.500
50.110

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten uit gezamenlijke acties

Werkelijk 2019

305
0

61.805

49.761
11.266
48.450

350
0

61.027
581
0

305

350

581

828
51.243

820
49.620

744
62.352

Saldo van baten en lasten

45

-1.276

-547

Bestemming saldo 2020:
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserves en fondsen
- algemene reserve

45

Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie
Totaal Lasten

45
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Toelichting op de Staat van baten en lasten Stichting Schoolproject Ethiopië 2020
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving:
donaties en giften
schenkingen
sponsoring/acties
feesten en jubilea
collectes kerken
statiegelden diverse locaties

Rentebaten
Overige baten

28.403
19.630
730
300
40
1.465
50.568
3
717

verkoop mondkapjes, gemaakt door donateur

Lasten
a Schoolgelden
locaties
Dhanka
Sakko
Karro
Addo
Anger Gutin / Uke
Konchi
Nekemte
Komto
Babiche
Gimbi
Gari
Mayala
Ariadjawi
Addis Abeba 1e groep
Addis Abeba 2e groep
Totaal

aantal kinderen
30
30
33
47
14
55
16
29
33
25
17
23
36
25
20
433

(incl. gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 14 kinderen)
(incl. gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 10 kinderen)
(incl. gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 2 kinderen)

(incl. gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 20 kinderen)
(incl. gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 16 kinderen)
(gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 29 kinderen)
(incl. gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 7 kinderen)

(incl. gerelateerd aan Woman Promotion Project -> 20 kinderen)

(een stijging van 14 kinderen t.o.v. 2019)

De totale lasten schoolgelden bedraagt in 2020 € 40.920; dit is incl. € 7.280 aan verstrekte maaltijden.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten Stichting Schoolproject Ethiopië 2020 - vervolg
b Algemene kosten scholen
* In 2020 is door SSE een eenmalige bijdrage aan scholen gefinancierd i.v.m. extra maatregelen coronavoorzieningen betreffende de noodzakelijke hygiene.
* Het bestuur heeft in 2020 besloten de bestemmingsfondsen Waterprojecten en Woman Promoton Project aan te vullen met een extra bedrag voor onvoorziene
omstandigheden. De ervaring leert dat er elk jaar extra financiën nodig zijn.

Algemene toelichting:
Zowel de inkomsten als de uitgaven 2020 zijn t.o.v. 2019 gestegen. SSE streeft er naar geen forse toename van de algemene reserve te creëren. De meerdere opbrengsten
worden door SSE dan ook direct omgezet in het uitbetalen van schoolgelden en algemene kosten scholen, onze belangrijkste doelstelling.
Met ingang van 2020 is de bijdrage aan kinderen die profiteren van een microkrediet aan hun ouders met 25% per jaar gekort, zodat er sprake is van een exitstrategie.
De kortingsbedragen worden ingezet om nieuwe kinderen een kans te geven. Het totaal aantal kinderen is dan ook met 14 kinderen t.o.v. 2019 toegenomen.
Zoals ieder jaar te zien is, wijken de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers bij de baten af. De inkomsten verkregen door schenkingen, donaties , giften
en benefietactiviteiten zijn vooraf bijna niet te bepalen. Wederom is in 2020 door spontane acties een groei bij de inkomsten ontstaan. Het grote aantal particuliere fiscale
schenkingen is in 2020 voor een nieuwe periode van 5 jaar (2020-2024) gelijk gebleven.
Stichting Scholenproject Ethiopië neemt niet deel aan de beleggingsmarkt.
De totale uitgaven aan wervingskosten en kosten beheer en administratie bedraagt 2,21% (2019 2,14%) van de totaal ontvangen baten.
De totale uitgaven aan wervingskosten en kosten beheer en administratie bedraagt 2,21% (2019 2,13%) van de totaal besteden lasten.
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Begroting 2021

BEGROOT 2021
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Rentebaten
- Overige Baten
Totaal Baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
a Schoolgelden
b Algemene kosten scholen

€
€
€

€
€

46.044
100
€

46.144

42.500
4.000
€

46.500

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

€

350

Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie
Totaal Lasten

€
€

875
47.725

Saldo van baten en lasten

€

-1.581
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Toekomstplannen
Ons beleid
Er zal weinig veranderen aan het beleid zoals de stichting dat in 2020 heeft uitgevoerd.
De korting van de bijdrage per kind die is toegepast in 2020 zal ook in 2021 voortgezet worden. De bijdrage per kind in het primair onderwijs blijft
dus € 65, die voor secundair onderwijs € 120. Universiteitsstudenten krijgen een bijdrage van € 300.
De investeringen in tertiair onderwijs zullen met enige terughoudendheid worden voortgezet. Dit gezien de terugloop van het budget en de
ongunstige vooruitzichten op het vinden van werk.
Locaties die in staat zijn maaltijden te verstrekken aan de schoolkinderen, krijgen een extra bijdrage.
De bijdrage aan kinderen die profiteren van een microkrediet aan hun ouders zal per jaar 25% worden gekort, zodat er sprake is van een exit
strategie. In 2020 is deze korting voor het eerst toegepast. In 2021 zal dus 50% worden ingehouden op de betreffende scholen. Scholen die voor
het eerst worden gekort, krijgen te maken met een korting van 25%.
Het bestuur wordt uitgebreid met één persoon.
De financieringsmogelijkheden ten behoeve van de voortzetting van het naaiproject in Ariajawi zullen worden onderzocht.
De stichting heeft het voornemen om de website qua vormgeving en functionaliteit te vernieuwen en verbeteren.
De samenwerking met andere stichtingen zal worden voortgezet en zo mogelijk worden uitgebreid.
In de winter ‘21/’22 is het hopelijk weer mogelijk om dat een delegatie van het bestuur een bezoek aan Ethiopië brengt.
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