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Voorwoord
2011 was weer een succesvol jaar voor de
studenten van Equal Education. Zes leerlingen
wisten door te stromen naar de universiteit,
wat ons totaal inmiddels op tien brengt.
Ondanks deze successen willen we een andere
koers inzetten met onze stichting. In deze
nieuwsbrief zullen we daar meer over vertellen.
Omdat deze nieuwsbrief tevens als jaarverslag
dient, vind je onderaan ook het financiële
overzicht. Onze nieuwe koers lichten we verder
ook toe tijdens de vriendendag op zondag 12
augustus. We zouden het erg leuk vinden om
zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Dus
neem ook je eigen vrienden mee!

Iedereen
geslaagd!
Afgelopen december en januari hebben de
laatste leerlingen van onze klas uit 2010 het
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toelatingsexamen (vestibular) gedaan. Zoals
gemeld in eerdere nieuwsbrieven waren ze met
nog zes leerlingen over. Het doet ons dan ook
zeer veel deugd om te kunnen melden dat al
deze zes leerlingen volgend jaar op de
universiteit aanwezig zullen zijn. De
studierichtingen lopen net als voorgaande jaren
weer volledig uiteen: van rechten tot
accountancy en van geneeskunde tot
journalistiek. Dankzij de inzet van iedereen is het
ons dus gelukt om in de afgelopen twee jaar tien
leerlingen naar de universiteit te krijgen.

Facebook
Met de beschikbaarheid van internet binnen de
armere wijken van Recife beginnen onze
geslaagden ook op Facebook actief te worden.
Hierdoor kunnen we op een leuke manier contact
onderhouden met de studenten die inmiddels op
de universiteit zitten. Zo weten we dat de
geslaagde studenten van ons eerste jaar vrijwel
allemaal nog op de universiteit rondlopen. In het
contact dat we met hen hebben klinkt een vorm
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van dankbaarheid door die ons bijna een
beetje verlegen maakt.
Hoe leuk en nuttig het contact ook is met deze
leerlingen, het toont eens te meer aan dat we
in Brazilië iets minder te zoeken hebben. Het is
natuurlijk fantastisch dat internet en
smartphones inmiddels ook gemeengoed zijn in
de arme wijken van Recife, maar het bevestigt
ook dat onze hulp minder nodig is. Ondanks de
inkomensverschillen die er natuurlijk nog
steeds zijn. Vandaar dat we besloten hebben
onze aandacht te verleggen naar andere
oorden die onze hulp harder nodig hebben.

Koers voor de
komende jaren
De aanwezigheid van internet was natuurlijk
niet de enige reden voor ons om onze bakens
te verzetten. Een aantal overwegingen
speelden daarbij een rol:
•

•

De welvaart in Brazilië stijgt in een
aanzienlijk tempo. Alhoewel de
inkomensverschillen gigantisch zijn, wordt
Brazilië internationaal niet meer gezien als
een ontwikkelingsland. In onze ogen komt
in deze groeiende economie de
verantwoordelijkheid voor het verzorgen
van goed onderwijs meer en meer bij de
Braziliaanse overheid zelf te liggen.
In Recife zijn we zeer beperkt in de
communicatie met de projectorganisatie
en betrokkenen ter plekke. Studenten,
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projectcoördinator en docenten spreken
nauwelijks Engels, waardoor alle
communicatie in het Portugees via Sander
moet verlopen. Dit heeft tevens zijn effect
op de informatie die we richting onze
achterban kunnen versturen.
Het kostenniveau ligt in Brazilië relatief
hoog. De totale kosten per student bedragen
voor ons project ongeveer 1500 euro per
jaar, en dit bedrag zal nog oplopen vanwege
koersstijgingen. Ter vergelijking: in de
meeste Afrikaanse landen kunnen studenten
voor minder dan de helft van dat bedrag
worden geholpen.

We hebben de afgelopen maanden nagedacht in
welk land en in welke structuur wij de activiteiten
van Equal Education willen voortzetten. Criteria
die daarbij een rol speelden, waren onder
andere:
•
•
•
•
•

stabiliteit van het land
economische situatie en kostenniveau
Engels als voertaal
infrastructuur voor onderwijs
bereikbaarheid vanuit Nederland

Na enkele vergaderingen hebben we uiteindelijk
besloten om ons te richten op Ethiopië. Dit is een
relatief stabiel Afrikaans land, waar hoger
onderwijs vrijwel onbereikbaar is voor kinderen
uit arme gezinnen, met name in de rurale
gebieden. Wij hopen, met steun van onze
donateurs, hier opnieuw een positieve bijdrage te
kunnen leveren!
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Financiën
2011/2012
Afrekening 2011

Aansluiting bij
bestaande
organisaties

Inkomsten
Maanddonaties
Eenmalige donaties / jaardonaties
Bedrijven
Totaal inkomsten

Beide hebben reeds onderwijsprojecten lopen
in Ethiopië en hebben lokale coördinatoren die
zicht hebben op de uitvoering ter plaatse. Met
deze organisaties voeren we momenteel
gesprekken op basis waarvan we in de
komende maanden besluiten zullen nemen
over de invulling van het nieuwe Equal
Education onderwijsproject in Ethiopië.

Vriendendag 12
augustus
Mocht je vragen hebben over onze nieuwe
koers, dan horen we dat natuurlijk graag. Ook
tips en adviezen met betrekking tot het
onderwijsproject in Ethiopië zijn van harte
welkom! Een geschikt moment daarvoor is de
Equal Education vriendendag op zondagmiddag
12 augustus. Deze vindt plaats bij Vincent
(Kanaalstraat 59 III in Amsterdam) vanaf
14.00 uur. We zullen de donateurs dan
bijpraten over alle ontwikkelingen rond Equal
Education en zijn erg benieuwd naar jullie
feedback hierop. We zien uit naar jullie komst.
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7.973
15.326
€ 32.977

Uitgaven
Bankkosten

Bij voorkeur sluiten we ons aan bij een reeds
bestaande organisatie. Onze doelstelling om
hoger onderwijs toegankelijk te maken voor
kinderen uit armere milieus willen we bereiken
via een project waarbij we voor de uitvoering
gebruik maken van de aanwezige structuur van
een partnerorganisatie. Inmiddels zijn we met
twee van dergelijke organisaties in contact
gekomen.

9.678

Bijlessen
Begeleiding
Overig
Totaal inkomsten
Saldo inkomsten en uitgaven:

253
18.623
1.015
162
€ 20.053
€ 12.924

Bijzonderheden:
De bijlessen betreffen voor € 11.000 kosten die
betrekking hebben op 2010.
Saldo per 1-1-2011: € 6.902
Saldo per 1-1-2012: € 19.826

Over Equal Education
Stichting Equal Education zet zich in voor het
verbeteren van de opleidingskansen van jongeren
in arme landen. Equal Education wil begaafde
jongeren uit deze gebieden dezelfde kansen op
goed onderwijs bieden als hun rijkere
leeftijdsgenoten. Hierdoor wordt voor hun de deur
naar het hoger onderwijs een stukje verder open
gezet. Het is een eerste en noodzakelijke stap om
deze jongeren een kans op een goede toekomst te
geven. Een eerste stap om de armoedespiraal voor
hun, hun families en toekomstige generaties te
doorbreken. Helpt u mee om die stap te zetten?
Maak uw gift over op giro 53 17 222. Meer
informatie op: http://www.equaleducation.nl
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