Nieuwsbrief mei 2020: Scholen gesloten – lessen via de radio
Beste donateur,
Toen we eind 2019 de vorige nieuwsbrief stuurden, kon niemand voorzien hoe de wereld in
zo’n korte tijd zou veranderen. Helaas heeft het coronavirus niet alleen impact op ons
maatschappelijke leven, maar ook op dat van Ethiopië, hoewel de uitbraak daar gelukkig nog
relatief klein is. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over wat dat voor het project
betekent. Ook vind je het financieel overzicht van 2019
We hopen dat je deze nieuwsbrief in goede omstandigheden ontvangt en wensen je in deze
periode extra veel gezondheid toe.
Gezonde groet,
Vincent, Viola, Sander, Jan, Bastiaan
==

Scholen gesloten in Ethiopië – lessen via de radio
Net als in andere delen van de wereld, zijn ook de scholen in Ethiopië op dit moment
gesloten als gevolg van het coronavirus. Dit is onderdeel van het overheidsbesluit waarbij
onder meer scholen, universiteiten, workshops en trainingen niet door mogen gaan.
Hoewel de scholen gesloten zijn, blijven de scholieren uit ons project wel bezig met hun
studie. Ze volgen lessen via de radio die worden gegeven voor het Regional Educational
Bureau. Ook leren ze uit hun lesboeken.
De scholieren krijgen ook extra ondersteuning en begeleiding van een oud-student die nu
werkt voor DEC (zie ook volgend punt). Zo blijven de scholieren ondanks de school-lockdown
gelukkig toch goed bijleren.
De medewerkers van de DEC werken ook door aan het project, maar zoveel mogelijk vanuit
huis.

Oud-scholiere nu werkzaam bij DEC
Fantastisch nieuws was er ook te horen uit Ethiopië. Yeshi, een van de scholieren uit het
eerste jaar van ons project, heeft de universiteit inmiddels afgerond en is in dienst getreden
bij DEC als ‘project officer’. Zij helpt nu mee aan het project en begeleidt de nieuwe
scholieren. We vinden dat een hele mooie ontwikkeling om meerdere redenen.
Allereerst natuurlijk voor Yeshi zelf die nu al direct na haar universiteit een heel mooie
carrièrekans heeft gekregen. Daarnaast vinden we het voor het erg waardevol dat iemand bij
het project betrokken is die zelf alle jaren heeft doorlopen en dus precies weet hoe ze de

scholieren kan begeleiden. Ze weet waar de scholieren extra op moeten letten om het
maximale uit hun schoolwerk te halen en helpt hen met zaken als planning, gebruik van de
bibliotheek en andere zaken. Bovendien fungeert ze natuurlijk als prachtig rolmodel voor de
nieuwe lichting, omdat ze laat zien wat er mogelijk is als je doorzet.
Yeshi nam deel aan het project dat startte in 2012. Ze kwam van een arme familie die zelf
geen mogelijkheden had om haar te steunen voor onderwijs op de middelbare school. Ze
doorliep de vier jaar met succes en studeerde daarna journalistiek en communicatie aan de
Meda Walabu University waaraan ze in 2019 afstudeerde.
DEC benadrukt dat het sollicitatieproces voor de positie van Yeshi in volledige transparantie
verlopen is en dat iedere kandidaat gelijke kansen had.

Meer dan 100 scholieren in project
In 2019/2020 zijn weer 30 nieuw scholieren begonnen aan hun 4-jarige traject dat hen naar
het hoger onderwijs moet brengen met steun van Equal Education. Op dit moment zitten er
in totaal 103 in het project. Er vielen het afgelopen schooljaar acht scholieren uit. Eén
vanwege langdurige ziekte en zeven in verband met verhuizing naar een andere regio. Alle
overige scholieren waren overgegaan naar hun nieuwe jaar.
De resultaten zijn ook dit schooljaar weer zeer succesvol. De scholieren scoren allemaal
bovengemiddeld en een groot deel zit bij de best-scorenden uit hun klas. In de eerste twee
jaren zaten tien leerlingen uit het Equal Education-project bij de beste tien van hun klas!

Nieuw: Life Skills Club
DEC is ook een nieuw project gestart om de scholieren te helpen in hun persoonlijke
ontwikkeling. Deze Life Skills Club begeleidt hen om meer inzicht te krijgen in zichzelf, hun
omgeving en omgang met leeftijdsgenoten.

Interview Kiya Ifa Kana
‘Mijn naam is Kiya Ifa Kana en ik zit in grade 10 (tweede jaar) van het project van Equal
Education. Ik kom uit een arme familie in het Guto Gida district en was bang dat ik na de
lagere school niet verder kon leren. Mijn ouders wilden me wel steunen, maar hadden niet
de financiële middelen. Ik was daardoor niet erg optimistisch over mijn toekomst en was
bang dat mijn niveau omlaag zou gaan. Gelukkig kreeg ik via DEC en Equal Education kans
om door te leren. Ik krijg nu een bijdrage voor huisvesting, maaltijden, hygiëne en
lesmateriaal. Mijn onderwijsniveau is erg vooruitgegaan en ik droom over een plek op de
universiteit om dokter te worden. Dank voor alle steun!’

Financieel jaarverslag 2019
Onderstaande tabel geeft de inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar 2019 weer (alle
bedragen in Euro’s).
Opbrengsten
Giften via incasso
Reguliere giften
Incidentele giften
Ontvangen rente
Totaal opbrengsten

12.191
7.312
10.800
20
30.323

Kosten
Project meisjes Ethiopië
Bankkosten
Overige kosten
Totaal kosten

24.000
202
27
24.230

Overzicht saldo
Saldo 1-1-2019
Nog te betalen bedragen
Vermogen 1-1-2019
Resultaat 2019
Saldo 31-12-2019
Nog te betalen bedragen
Vermogen 31-12-2019

45.496
0
45.496
6.094
51.590
0
51.590

Toelichting
§

§
§

Ook in 2019 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.
We zijn blij met onze ruime financiële buffer, omdat we er hiermee zeker van zijn dat we de
nieuw gestarte klas het volledige 4-jarige schooltraject kunnen laten doorlopen.
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 de gulle giften van al onze trouwe donateurs en ondanks onze positieve financiële
balans 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.

