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Beste donateur,
Het zijn nog altijd roerige tijden in Ethiopië. Maar ondanks de voortdurende
COVID-pandemie en de politieke onlusten draaien de scholen van ons project
gelukkig gewoon door en kunnen de meisjes blijven doorleren. Je leest er meer
over in deze nieuwsbrief, waarbij we dit keer ook twee korte video's hebben
geplaatst van delen uit het gesprek met de directeur van de Ethiopische
onderwijsorganisatie DEC die ons project coördineert.
Ook vind je in deze nieuwsbrief het financieel jaarverslag van 2020. Financieel
staan we er nog altijd goed voor, maar steun blijft altijd welkom. Deel deze
nieuwsbrief dus gerust met anderen die openstaan om mensen die het minder
hebben te helpen aan een betere toekomst.
Nogmaals dank voor jouw steun,
Vincent, Viola, Sander, Jan, Bastiaan

Covid-situatie Ethiopië
Terwijl de wereld al meer dan een jaar geteisterd wordt door de COVID19-

pandemie, blijkt de impact in Ethiopië verrassend klein. Ethiopië heeft erg
weinig bevestigde gevallen, heel weinig doden, geen druk op het zorgsysteem
en ook het dagelijks leven gaat grotendeels gewoon door.
In Addis Abeba zijn wel winkels gesloten en er worden ook mondkapjes
gedragen, maar in andere delen van het land is er weinig verandering te
merken. Op de site van Worldometers is te zien dat bij het aantal gevallen per
miljoen inwoners Ethiopië op plaats 160 van alle landen ter wereld staat. Ter
vergelijking: Nederland staat hier op plek 19. En hoewel er in Ethiopië best een
grotere kans op onderrapportage zal zijn, is dit verschil natuurlijk wel enorm.
Ook Bernahu Demissie, onze projectleider in Ethiopië, beschrijft een vrij
normale situatie in onderstaande video. Het is vooral ook erg fijn om te horen
dat er volgens Bernahu tot nu toe geen besmettingen onder de leerlingen van
ons project te melden zijn.

Zet 'Afbeeldingen weergeven' aan om video te bekijken. Of klik op de link in de tekst.

Het is niet eenvoudig om te verklaren waar de gunstige cijfers vandaan komen.
Meer resistentie, minder dichtbevolkt, andere luchtvochtigheid, minder
reisbewegingen? Alles kan een rol spelen. Voor de liefhebbers van een mooi
stuk over de verschillen tussen landen, kunnen we dit artikel uit de New Yorker
aanbevelen.

Politieke situatie relatief stabiel
Zoals we de vorige keer al meldden, was de regio Tigray beland in een poging
tot afsplitsing van Ethiopië. Hoewel wel duidelijk is dat dit niet gelukt is, zijn er
nog veel vragen onbeantwoord. Berichten over veel burgerdoden zijn noch
bevestigd noch ontkend. De militaire strijd tussen het regeringsleger en de
Tigray People Liberation Front lijkt enigszins gesust, maar dit kan ook een
gebrek aan berichtgeving vanuit de regio zijn.
Ook de periodiek oplaaiende onlusten tussen de aan de oppositie gelieerde
groeperingen en de regeringsgezinden lijken op dit moment relatief rustig.
Daardoor zijn alle markten, winkels en scholen gewoon geopend. Uiteraard zijn
er nog wel veel checkpoints op de wegen. Maar deze waren er 2,5 geleden
toen Sander ons project bezocht ook veelvuldig. Uiteraard zal er tijdens de
verkiezingen aankomende juni wel weer extra aandacht nodig zijn voor de
veiligheid binnen het land.
Volgens Bernahu is de situatie dus enigszins stabiel. Bekijk hier wat hij er zelf
over zegt:

Zet 'Afbeeldingen weergeven' aan om video te bekijken. Of klik op de link in de tekst.

Effect op het project
Voor onze scholieren betekent het dat de scholen sinds oktober weer open zijn.
Wel iets anders dan ze gewend waren, want ook in Ethiopië werken ze met een
rotatiesysteem. Dat betekent dat de ene helft van de school op maandag,
woensdag, vrijdag gaat en de andere helft op dinsdag, donderdag, zaterdag. In
de andere dagen krijgen ze huiswerk en opdrachten.
Tijdens de eerste lockdown zijn de scholen tussen maart en oktober dicht
geweest en hebben de meiden op een geheel creatieve manier les gehad. De
projectorganisatie heeft vrij snel allerlei lesmateriaal uitgeprint en dit afgeleverd
bij de scholieren. En ook landelijk is er op een hele creatieve manier
lesgegeven: via de radio. Op bepaalde tijdstippen kwam lesstof van
verschillende klassen voorbij, zodat iedereen toch de juiste lessen kon blijven
volgen.

Voor de examens had de overheid van Ethiopië een ambitieus plan om deze in
december af te nemen via speciale tablets. Hiervoor waren er 400.000 besteld.
Helaas was het onmogelijk om een dergelijke hoeveelheid tablets op tijd
geleverd te krijgen, dus nu nemen ze binnenkort de examens weer af op de
vertrouwde papieren manier.
Door het missen van een semester gebeurt dit wel later dan normaal. Er zijn
speciale inhaallessen gehouden (45 extra schooldagen) om iedereen weer een
beetje in te laten lopen. We hopen binnenkort te melden hoeveel meiden dit
jaar weer naar de universiteit zijn gegaan.

Financieel jaarverslag 2020
Onderstaande tabel geeft de inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar 2020
weer (alle bedragen in Euro’s).
[zet afbeeldingen weergeven aan in je mail als je geen tabel ziet - of kijk op
onze site bij Financieel Jaarverslag 2020]

Toelichting
De toekomstige verplichtingen betreffen geen contractuele verplichtingen,
maar de kosten behorend bij onze sterke wens om alle gestarte klassen
het volledige 4-jarige schooltraject te laten doorlopen.
Ook in 2020 is het weer (ruimschoots) gelukt om alle niet-projectkosten te
financieren vanuit de donaties van bestuursleden. Op deze manier zorgen
we ervoor dat jullie giften volledig worden gebruikt voor het project in
Ethiopië.
De projectkosten kunnen nog niet gedekt worden uit structurele
inkomsten. Om deze reden blijven we zoeken naar nieuwe reguliere
donateurs zodat het project verzekerd is van een stabiele financiële basis.

Donaties blijven nodig
Ondanks alle gulle giften, blijven we altijd op zoek naar nieuwe donateurs.

Hoe meer geld wij ophalen, hoe meer meisjes wij kunnen steunen. Zeker nu we
na een aantal jaren echt de effecten merken van ons project, met al zoveel
meisjes op de universiteit, sterkt ons dit in de overtuiging dat het project werkt
en een buitengewoon positieve bijdrage levert aan de arme gemeenschappen
van Ethiopië en de talentvolle scholieren in het bijzonder.
Deel deze nieuwsbrief dus gerust onder jullie vrienden en familie en vertel ze
over de mooie impact van ons project.
Ons steunen kan via deze link: word donateur

Nog vragen of opmerkingen?
Heb jij nog vragen over ons project of opmerkingen? Of tips voor de
nieuwsbrief of website. Reply op dit bericht. We horen graag van je.
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