Beleidsplan 2022

Net als voorgaande jaren richt Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) allereerst haar focus
op de hoofddoelstelling: onderwijs mogelijk maken voor de meest kansarme kinderen in
West Ethiopië.
Wij blijven daarnaast de mogelijkheden onderzoeken tot het genereren van microkredieten
waardoor de ouders/verzorgers uiteindelijk zelf de schoolkosten kunnen gaan voldoen.
Naar aanleiding van een recent gesprek met een Ethiopische geestelijke die al langere tijd in
Nederland woont, wordt het protocol van een dergelijk microkredietproject (het zogeheten
het Woman Promotion Project) herschreven, waarbij de contractueel vastgelegde
verplichtingen voor de begunstigde duidelijker worden
Het beleid in 2022 blijft gericht op de kerndoelen van de stichting. Wij steunen de leerlingen
in het primair en secundair onderwijs met een bedrag van € 65 (gr. 1 – 8) en € 120 (gr. 9 –
12). Scholen waar de kinderen een maaltijd krijgen, ontvangen een extra bijdrage.
Universiteitsstudenten krijgen een bijdrage van ongeveer € 300.
De investeringen in tertiair onderwijs zullen met de nodige terughoudendheid worden
voortgezet. Dit gezien de terugloop van ons budget en de ongunstige vooruitzichten op het
vinden van werk.
De stichting zal aan onderwijs gerelateerde projecten blijven steunen, mits het echt ten
goede komt aan de school of de kinderen op school.
Kinderen die gesteund worden middels een Woman Promotion Project (WPP) worden in de
loop van de jaren gekort op onze steun. De ouders/verzorgers worden geacht het schoolgeld
zelf te betalen vanuit de verdiensten van het WPP.
Gezien de huidige politieke onrust en de onzekerheden die de coronapandemie met zich
meebrengt is het onwaarschijnlijk dat er in 2022 een delegatie van het bestuur naar Ethiopië
gaat. Via de mail en WhatsApp zal zo veel mogelijk contact gehouden en gemonitord
worden. De stichting zal zoveel mogelijk nieuwe aanvragen in behandeling nemen. Bij de
eventuele honorering zal toekenning gebeuren op basis van onze criteria en de financiële
mogelijkheden van de stichting. Ook zal geprobeerd worden om financiële ondersteuning
van derden te zoeken. .
De samenwerking met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen zal worden
voortgezet en zo mogelijk worden uitgebreid.

