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Nieuwsbrief - december 2019 View this email in your browser

Beste donateur,
 
De nieuwe resultaten van het afgelopen schooljaar zijn binnen en ze zijn
wederom erg positief. Meer dan driekwart van de meisjes uit het laatste jaar
stroomt door naar de universiteit, wat boven doelstelling is. En van de overige
meisjes is bijna iedereen over naar het volgende jaar.

In deze nieuwsbrief lees je er alles over.

Ook organiseren we begin volgend jaar een dag voor donateurs. Lees dus
vooral verder!
 
Liever van papier lezen? Klik hier voor de volledige leesversie. Handig om te
printen.  

Nogmaals dank voor je steun,
Vincent, Viola, Sander, Jan, Bastiaan
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Weer grote lichting naar universiteit

De nieuwste cijfers die we ontvingen van de lokale onderwijsorganisatie DEC,
zijn wederom positief. De cijfers tonen aan dat het project boven doelstelling
verloopt. Het project heeft als doel om 60% van het aantal meisjes door te laten
stromen naar het hogere onderwijs. Voor het schooljaar 2018/2019 heeft 78%
van de studenten vanuit Equal Education het toelatingsexamen met succes
voltooid, zodat zij aan de universiteit kunnen deelnemen. 
 
Uiteraard is het jammer dat de 100% dit jaar niet gehaald is. Maar gelukkig is er
wel boven doelstelling gepresteerd. Een reden dat de resultaten iets lager zijn
kan liggen aan de onrust die er in het voorgaande jaar heerste in het land,
maar DEC vindt dit lastig concreet te maken.
 
Bijna iedereen door naar volgend jaar (96%)

Van de overige leerlingen gaat bijna iedereen door naar het volgende jaar. Van
de eerste groep (grade 9 ) zijn alle meisjes geslaagd, en ook van de voorlaatste
groep (grade 11) gaat iedereen door naar het laatste jaar dat hen voorbereidt
op de universiteit. 
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Uit grade 10 gaan 26 van de 29 door naar het volgende jaar. Vanuit die groep
zijn er twee meisjes die het hoogste niveau van de school hebben behaald! In
totaal is 96% van de scholieren over naar het volgende jaar - een fantastische
prestatie!  

Interview Meti Adugna (inmiddels op universiteit!)
 
“Mijn naam is Meti Adugna. Ik kom uit een arm
plattelandsgezin en ben een van de studenten die de
afgelopen vier jaar door Equal Education Project werd
ondersteund. Mijn familie weet dat onderwijs belangrijk
is, omdat alleen geschoolde personen in een betere
positie en levensstatus kunnen komen. Maar ze konden
me helaas niet ondersteunen, omdat ze niet genoeg
middelen en inkomsten hebben.
 
Daarom was ik zelf op zoek naar andere inkomsten, maar dat is niet
gemakkelijk in onze regio. Ik was bang dat ik op een dag zou moeten stoppen
met onderwijs. Gelukkig kreeg ik steun van Equal Education, waardoor ik mijn
opleiding kon voortzetten.
 
‘We moedigden onszelf aan en deelden onze ervaringen’
 
Tijdens het project van Equal Education kregen we een huisvesting en eten.
Daarbij ondersteunden onze leraren en de DEC-medewerkers ons met extra
tijd, coaching en begeleiding. Als gevolg van de ondersteuning die ik heb
gekregen, zijn mijn prestaties verbeterd. Ik had tijd om te studeren, ik gebruikte
vaak een bibliotheek en we lazen als groep zelfs samen. Het is fijn om samen
op te trekken. We moedigden onszelf aan en deelden onze ervaringen in
dezelfde kamer.
 
Eindelijk heb ik de kans om toegelaten te worden tot de universiteit. Ik ben blij
met de steun die ik heb gekregen via Equal Education. Het is geweldig dat ze
ons als arme plattelandsmeisjes in staat te stellen door te kunnen leren.”

In totaal 104 meisjes geholpen in 2019

In totaal ontvingen 104 scholieren in het schooljaar 2018/19 directe steun van
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het project op middelbare en voorbereidende scholen in Uke. De volgende
ondersteuning is geleverd aan alle deelnemende meisjes:

Huur voor woning vlakbij school
Bijdrage voor eten/drinken
Educatief materiaal
Basisinformatie m.b.t. hygiëne en sanitaire voorzieningen
Extra opleiding Computervaardigheidstraining
Co-curriculaire activiteiten op school
Plaatselijke begeleiding verleend door DEC

Ethiopische premier krijgt Nobelprijs voor de Vrede 

Zoals je misschien uit de media hebt vernomen, heeft de Ethiopisch premier
Abiy Ahmedis deze maand de Nobelprijs voor de Vrede gekregen.

Sinds hij in 2018 aan de macht kwam heeft Abiy zich ingezet voor vrede in de
regio. In samenwerking met de president van Eritrea, Isias Afwerki werkte hij
aan een overeenkomst die in juli en september werd ondertekend.
 
Het Nobelprijscomité benadrukt dat de prijs ook bedoeld is als erkenning voor
alle betrokken partijen en spreekt de hoop uit dat het vredesverdrag een
positieve verandering zal brengen voor alle bevolkingsgroepen in de regio.

Dat is wat Equal Education uiteraard ook hoopt. Ondanks de kritiek die er
inmiddels ook is op de premier vanuit onder meer de Verenigde Naties, denken
we dat de Nobelprijs een fantastisch signaal is en hopen we dat het veel goeds
gaat brengen voor  de verdere stabiliteit. Lees er hier meer over

 

Interview Obse Benti (over naar Secondary School)

http://www.equaleducation.nl/ethiopische-premier-krijgt-nobelprijs-voor-de-vrede/
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Mijn naam is Obse Benti en ik zat het afgelopen jaar in
grade 10. Ik ben blij dat ik geslaagd ben op de
Preparatory School en nu naar grade 11 mag van de
Secondary School die me voorbereidt op een plek op
de universiteit.
 
Sinds ik geselecteerd ben voor het project ben ik zeer
gefocust op mijn studie. Ik hoef me nu geen zorgen
meer te maken over de reis naar school, omdat ik in
een huis woon bij de school. Anders moest ik te ver
lopen, wat erg vermoeiend was en bovendien erg gevaarlijk.
 
Extra tijd om te studeren
 
Nu heb ik ook meer tijd over om extra te studeren, naar de bibliotheek te gaan
en extra lessen te volgen. Dit heeft een enorme bijdrage geleverd aan mijn
schoolprestaties.
 
Ook het samenwonen met andere klasgenoten is goed voor de sociale
omgang. Ik ben erg dankbaar voor de steun van Equal Education en voel dat er
nu geen enkele drempel meer is op mijn weg naar de universiteit.”

Informatieborrel 22 februari 2020

Op 22 februari houden we een informatieborrel voor alle donateurs. Onder het
genot van een drankje vertellen we graag meer over het project en
beantwoorden we graag eventuele vragen. De borrel wordt gehouden bij
Sander en Viola in Apeldoorn en is vanaf 16:00.

Als je het leuk vindt, mag je ook een introducee meenemen. Laat graag even
voor 25 januari weten of je komt en met hoeveel personen. Reageer op deze
mail of mail naar info@equaleducation.nl. We sturen je daarna nog aanvullende
details.
 
Update elk kwartaal + nieuwe website

We willen jullie iets vaker op de hoogte houden van de vorderingen van het
project. Daarom zullen we vanaf nu deze nieuwsbrief elke kwartaal versturen.
De volgende nieuwsbrief (inclusief financieel jaarverslag) verschijnt zondag 15

mailto:info@equaleducation.nl?subject=Informatieborrel
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maart. Ook zal de website in die tussentijd een frisse update krijgen.

Mocht je graag bepaalde informatie over het project lezen in de nieuwsbrief of
op de site, dan horen we dat natuurlijk graag. We zullen proberen je zo goed
mogelijk op de hoogte te brengen.        
 
Donaties blijven nodig

We mochten dit jaar weer een mooie bijdrage ontvangen van Stichting Den
Brinker, die ons voor het derde jaar op rij steunt met een gulle donatie van
10.000 euro! Ondanks deze en andere gulle giften van onze trouwe donateurs,
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.
 
Nog vragen of opmerkingen?

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