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In januari 2005 bij notariële akte opgericht, viert onze stichting dit jaar haar derde lustrum. In
deze 15 jaar is het aantal kinderen voor wie wij onderwijs mogelijk maken, gestaag gegroeid van
20 (in 2007) naar 434 (in 2020). Inmiddels hebben heel wat kinderen een diploma op zak. Soms
verlaten kinderen voortijdig de school, maar dan hopen wij dat die enkele jaren educatie toch het
verschil gaan maken. Wij blijven ons voor de meest kansarme kinderen inzetten, juist nu in deze
uiterst moeilijke tijd, met de COVID-pandemie en de politieke onrust in Ethiopië. Blijft u ons
helpen hen een toekomstperspectief te bieden?

Leidt studie naar werk…?

Mondkapjes

Onze stichting financiert in principe 12 jaar
onderwijs. Slagen kinderen voor hun eindexamen,
dan hebben ze toegang tot de universiteit of tot
een beroepsopleiding. In het geval van een
universitaire opleiding bepaalt de regering waar en
welk vak ze mogen studeren. Dat klinkt in onze oren
vreemd, maar in Ethiopië weten ze niet beter. De
huisvesting op de campus is gratis, maar de
studenten worden geconfronteerd met kosten, zoals
voor beddengoed, kleding en studiemateriaal.
Soms zoeken wij voor bepaalde studenten
financiering, bij andere organisaties of/en bij
particulieren (onszelf inbegrepen).
Eenmaal afgestudeerd, worden ze door de regering
tegen een basisloon drie jaar te werk gesteld. In
deze periode lossen ze in feite hun studieschuld af.
Daarna mogen ze zelf werk zoeken. De werkloosheid
in Ethiopië is hoog, toch vindt een aantal
jongvolwassenen werk. Dat gebeurde het afgelopen
jaar bij zes van de door ons gesteunde studenten.
Gazu Tadese werkt momenteel in een garage na zijn
studie automechanica. Dereje Hambisa is dierenarts
en Tola Tsegay is ICT-’er. Ook Daniel en Belise
Solomon hebben werk gevonden. Ze studeerden
beiden natuurkunde.
Soms lukt het niet om een baan te vinden in het
afgestudeerde vak, maar vindt iemand toch werk.
Zo is Abraham Diriba sportleraar, terwijl hij
wiskunde heeft gestudeerd. Is dat erg? Wij vinden
van niet. Hij laat in ieder geval zijn kracht en
motivatie zien. Hij komt er wel, in de toekomst
misschien toch als wiskundedocent naast zijn uren
als sportleraar. Een mooie combinatie…

In Ariajawi waar ons naaiproject voortgang vindt
(zie de vorige Nieuwsbrief) zullen de 24 deelnemers
aan de naaicursus mogelijk ook mondkapjes leren
naaien.

Overigens naait een van onze donateurs ook
duurzame katoenen uitwasbare mondkapjes die u bij
ons kunt bestellen.
Er wordt een vrijwillige
bijdrage voor gevraagd die
ten goede komt aan ons
werk in Ethiopië.
Er zijn 2 besteladressen:
Junohof 26 te Oudorp,
072-5159523 en
Prins Hendriklaan 14 te
Bergen, 072-5814134.

1

Ethiopische scholen in coronatijd

Geen bezoek aan Ethiopië door bestuursleden

Bijna 20.000 mensen zijn nu positief getest in
Ethiopië, maar u zult begrijpen dat de
testcapaciteit daar een fractie is van wat wij hier in
Europa gewend zijn. Bij het uitbreken van het virus
heeft de regering beperkende maatregelen genomen
die vergelijkbaar zijn met de onze. De social
distance is daar zelfs twee meter.
Alle scholen sloten hun deuren. De regering zond
weliswaar via de media (radio, tv en internet) lessen
uit, maar lang niet iedere leerling had daar toegang
toe. Onze stichting steunt immers kinderen uit de
armste gezinnen, die veelal in afgelegen dorpjes
wonen en geen toegang hebben tot welke media dan
ook.

Door alle coronamaatregelen en ook vanwege de
politieke onrust durft het bestuur het niet aan om

de komende maanden Ethiopië te bezoeken, zoals we
wel altijd gewend zijn. Wij nemen dan vaak koffers
vol met (kinder)kleren, schoolbenodigdheden en
lekkers – zoals onze stroopwafels! - voor de zusters
en de priesters mee.
Nu zullen we door middel van mailverkeer en
WhatsApp-contacten zo geregeld mogelijk contact
houden.

Andere projecten
Onze stichting zorgt voor vergoeding van de
schoolgelden en waar mogelijk betalen wij voor een
maaltijd, per dag of enkele keren per week.
Daarnaast proberen wij elders geldbronnen aan te
boren om de meest noodzakelijke projecten te
realiseren. Zolang die ten goede komen aan
verhoging van de onderwijskwaliteit voor ‘onze’
kinderen, doen we daar ons uiterste best voor. Te
denken valt aan solar-installaties, waterprojecten,
sanitaire voorzieningen, schooltuintjes, computers,
speeltoestellen, sportmaterialen etc.
Er is behoefte aan alles.
In ons jaarverslag, te vinden op de homepagina van
onze website, kunt u lezen wat wij vorig jaar hebben
gerealiseerd.

De schooldirecteuren van ‘onze’ scholen hebben een
oplossing gezocht door lesmateriaal te kopiëren en
uit te reiken aan de leerlingen vanaf grade 6 (in ons
schoolsysteem groep 8).
Na overleg met de schooldirecteuren besloten wij
een extra bijdrage van 10 euro voor alle 434
leerlingen te geven, om tegemoet te komen aan de
kosten i.v.m. coronamaatregelen. Zo kan de
schoolleiding - nu de scholen per september weer
open gaan – ook beschermende maatregelen nemen
om besmettingsrisico’s te verminderen.
De regering heeft bij aanvang van het nieuwe
schooljaar bepaald dat alle kinderen over zijn
gegaan, behalve de leerlingen in grade 8 en 12. Zij
krijgen een spoedcursus van 45 dagen aangeboden.
Hierna doen ze examen om óf bevorderd te worden
naar grade 9 óf in aanmerking te komen voor een
vervolgstudie na grade 12.

Stichting Schoolproject Ethiopië (KvK: 37117202)
secretariaat: Prins Hendriklaan 14, 1862 EL Bergen
Tel.: 06-53124680 / info@schoolprojectethiopie.nl
Pas op! Gewijzigde IBAN: NL91 RABO 0135 0896 38
t.n.v. Stichting. Schoolproject Ethiopië
Website: www.schoolprojectethiopie.nl
Bestuurssamenstelling
Agnes Huijgen, voorzitter
Kees van Straaten, secretaris
Henk Pielage, 2e secretaris
Gré Vredevoort, penningmeester
Jan Jaap de Vries, lid

Uw donatie wordt in íeder geval altijd
100% goed besteed!
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