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Voorw
woord
ateurs,
Beste dona
euwsbrief willen
n we jullie op de
d hoogte
In deze nie
brengen va
an ons project in
i Ethiopië. We
e kijken
terug op he
et afgelopen scchooljaar waarin de eerste
lichting meisjes kon begin
nnen aan hun le
essen en
alvast vooruit naar volgen
nd seizoen. Ookk vertellen
et bezoek van Vincent
V
aan Eth
hiopië en
we over he
geven we het
h financiële ja
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Start projec
ct
Op 26 febru
uari 2013 ging het schoolprojject officieel
van start met
m een bijzond
dere openingsce
eremonie die

was georganiseerd do
oor de school en
e DEC, de
elijke organisatie die het proje
ect uitvoert.
plaatse
Vincentt was aanwezig
g namens Equa
al Education en
n
Kaat Bu
urbidge namen
ns Edukans. Bij aankomst
werden
n ze op een pra
achtige manier verwelkomd
door de
e leerlingen die
e al zingend me
et een groot
spando
oek kwamen aa
anlopen. Hoewe
el dit de officiële
start va
an het project was,
w
waren de leerlingen al in
n
septem
mber begonnen met hun eerstte schooljaar.
Want ondanks
o
dat we
e toen nog beziig waren met d
de
details van de samenw
werking, wisten
n we al wel datt
p
wilden opzetten. We hebben
h
daarom
m
we dit project
vast 27
7 meiden laten beginnen om te
t voorkomen
dat we een jaar vertra
aging zouden oplopen.
o

Ondersteuning

mogelijk te kunnen leren. Vooral in de tijd na school
die ze nu over hebben omdat ze niet meer hoeven te
reizen en omdat ze ook niet meer thuis ingezet worden

Equal Education ondersteunt de leerlingen door hun

voor allerlei klusjes. Ze hopen straks allemaal naar de

schoolgeld te betalen en te zorgen dat ze kunnen

universiteit te kunnen en op navraag wat ze willen

wonen en leven vlakbij school. Hierdoor hoeven ze

worden, antwoorden ze zonder uitzondering: dokter.

geen voetreis van enkele uren per dag te maken en
geen baan te zoeken. In plaats daarvan kunnen ze zich
volledig storten op hun schoolwerk. Normaal bestaat
een schooldag uit een halve dag les, maar Equal
Education heeft voor de meiden extra lesuren
ingekocht, zodat ze de hele dag les kunnen krijgen.
Daarnaast krijgen de scholieren buiten de reguliere
vakken ook informatie op het gebied van ICT en
hygiëne, plus seksuele voorlichting. Verder hebben wij
de school waarop ze zitten geholpen met de aanschaf
van enkele computers en boeken, waar vervolgens alle
leerlingen van profiteren. Momenteel zijn we bezig om
te kijken of er internet op de school kan komen.

‘Keerpunt in het leven’
Niet alleen de meiden zelf zijn blij dat ze hun
middelbare school nu kunnen afmaken, ook hun
ouders zijn erg dankbaar en zien dit als een bijzondere
kans voor de familie om uit de armoede te komen.
Vincent is op bezoek geweest bij twee families in twee
verschillende dorpen die hem ontvingen met een
lokale koffieceremonie. De vaders die Vincent sprak,
beschouwen het talent van hun dochters en de selectie
door Equal Education als een keerpunt in hun leven.
Bij de een omdat hij drie jaar geleden al zijn

27 leergierige meiden

bezittingen heeft verkocht om de medische

Dankzij jullie steun konden wij in het eerste jaar dus

betalen, de ander omdat hij na de hongersnood in de

maar liefst 27 meiden laten starten op de middelbare

jaren tachtig heel veel familie verloor, inclusief zijn

school. Zij hebben de garantie dat wij ze gedurende de

vrouw, en nu het bewijs ziet dat hij weer naar voren

volle vier jaar ondersteunen. De scholieren die Vincent

kan kijken. De dankbaarheid straalde ervan af, aldus

sprak, zijn ontzettend blij dat ze de kans krijgen om

Vincent. Een grotere motivatie voor het project heb je

hun middelbare school af te maken en zijn heel erg

eigenlijk niet nodig.

gemotiveerd. Ze smeken om boeken om maar zoveel
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onderzoeken van zijn geestelijk invalide zoontje te

Samenwerking
Om ons project zo succesvol te laten verlopen, werken
wij samen met verschillende organisaties.
Edukans – Nederlandse organisatie die zich richt op
onderwijs in ontwikkelingslanden. Zij werken al
geruime tijd in Ethiopië en hebben daar een groot
netwerk opgebouwd binnen het onderwijs. Door hen
kunnen we makkelijker contact leggen met de juiste
organisaties en scholen. Edukans richt zich met name
op lagere scholen, ons project is een toevoeging op
hun inspanningen. Hoewel in het dubbelinterview met
Equal Education en Edukans lijkt of we elkaars
tegenpolen zijn, vullen we elkaar natuurlijk alleen maar
aan.
DEC – Het Development Expertise Center (DEC) is de
lokale projectorganisatie die het project heeft opgezet
en voor ons uitvoert. Zij zorgen er samen met de

de grote hongersnood uit de jaren tachtig voorbij is en
er inmiddels Westerse bedrijven opereren. Niet alleen
werd deze gedachte door talloze experts direct
weerlegd, ook Vincent constateerde tijdens zijn bezoek
dat er Ethiopië nog steeds in alles een
ontwikkelingsland te noemen is. Mensen wonen in
kleine hutjes, de medische zorg laat flink te wensen
over, asfaltwegen zijn zeldzaam en het loon is met een
euro per dag voor de meeste mensen te laag om
fatsoenlijk rond te komen.
En als je bedenkt dat het ook een euro per dag kost
om één kind op de middelbare school te hebben, dan
is duidelijk dat voor deze arme gezinnen onderwijs al
helemaal niet haalbaar is. Hulp is dus nog
onverminderd nodig. En met elke euro helpen we een
kind weer en dag langer op school. Daarmee maken
we écht een verschil in het leven van een kind, een
familie en een gemeenschap die allemaal trots zijn als
een van hen straks naar de universiteit kan.

ouderenraad voor dat de beste leerlingen worden
geselecteerd en dat er huisvesting wordt gevonden. Ze
hebben in het stadje een projectbegeleider die de
meiden ondersteunt en begeleidt, zodat ze het gemis
van hun ouders een beetje wordt gecompenseerd.
DEC voert al jaren meerdere projecten uit voor
Edukans en Plan International.
Ouderenraad – Deze raad fungeert als een soort van
Raad van Commissarissen die toeziet op een goed
verloop van het project. Er zit een vertegenwoordiger
in van het schooldistrict, de ouders, de
vrouwenbeweging en de stamhoofden.

Ontwikkelingsland?
In maart van dit jaar ging ook de minister van
Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen op
bezoek naar Ethiopië, met in haar kielzog een
Nederlandse handelsdelegatie. De suggestie die door
haar en ook in de media werd gewekt, was dat
Ethiopië geen groot ontwikkelingsland meer is, omdat
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Schooljaar 2013-2014
Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal nieuwe
donateurs mogen verwelkomen waardoor we ook
volgend jaar weer met een nieuwe klas van 27 meiden
kunnen starten. Dat betekent dat Equal Education
vanaf september al 54 scholieren steunt in hun route
richting universiteit. Een ongekend succes waar we alle
nieuwe en bestaande donateurs erg dankbaar voor
zijn.

Naast deze scholieren geven wij ook financiële steun

Bijzonderheden:

aan een student Geneeskunde aan de Universiteit in

De kosten voor de eerste lichting scholieren zijn
geboekt in 2013

Nekemte: Geremew. We vonden het waardevol om
hem aan ons project te verbinden, omdat hij ons kan
informeren over de universiteit waar de meiden heen
willen. Hij komt binnenkort langs bij onze scholieren

Saldo per 1-1-2013: 36.992
Saldo per 1-1-2012: 19.826
Saldo per 1-1-2011: 6.902

om ze meer te vertellen over wat ze kunnen
verwachten op de universiteit. Extra interessant omdat
de meeste meiden ook Geneeskunde willen studeren.

Wisseling bestuur
Om een frisse blik te creëren en niet te star aan één
positie vast te zitten, hebben we besloten om enkele
posities binnen het bestuur te rouleren. De indeling
van het bestuur is nu als volgt: Vincent (voorzitter),

Communicatie

Jan (penningmeester), Sander (commerciële zaken),

Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden

Bastiaan (secretaris), Viola (bestuurslid).

van het project, zullen we deze nieuwsbrief vanaf nu
weer wat vaker laten verschijnen. Tussentijdse

Financiën 2012

updates plaatsen we op onze Facebookpagina (hebben
jullie ons al geliked?). Ook verwachten we deze zomer
een nieuwe website te lanceren.

Afrekening 2011

Inkomsten
Maanddonaties

7.759

Eenmalige donaties / jaardonaties

9.125

Bedrijven
Rente
Totaal inkomsten

Over Equal Education

611

Stichting Equal Education zet zich in voor het

410

verbeteren van de opleidingskansen van jongeren in

17.905

arme landen. Equal Education wil begaafde jongeren
uit deze gebieden dezelfde kansen op goed onderwijs

Uitgaven
Bankkosten

156

bieden als hun rijkere leeftijdsgenoten. Hierdoor wordt

Kosten Geremew

450

voor hun de deur naar het hoger onderwijs een stukje

91

verder open gezet. Het is een eerste en noodzakelijke

Overig
Totaal uitgaven
Saldo uitgaven en inkomsten:

697
17.208

stap om deze kansarme 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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