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ISEE is sinds 1973
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Wijk 4 - 102
8321 GH Urk
Tel: 0527-682123
Fax: 084-8388817
E-mail: isee@hetnet.nl
Internet: www.isee-urk.nl
KvK 39022367
ANBI 0070.45.396
CBF-keur 210-04
Bankrekeningnummer: NL55 ABNA 0451 1156 27
Postbankrekeningnummer: NL98 INGB 0003 9010 51

Kantoor: (Wijk 4-102)
Administratie: Dhr. Henk Oost
Geopend: Iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur
mobiel: 06-17052994

Expositie: (Wijk 4-102)
Openingstijden:
Iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.
En op afspraak.

Bet Tesfa (Wijk 4-45)
Winkel voor tweedehands kleding
Openingstijden:
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Inname kleding: bij voorkeur maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend.
Ook staat een kledingcontainer bij Jeksiz, Wijk 2-6 Urk en Intertoys, ’t Klif 4-7 Urk.
Aanvraag voor presentatie: bel kantoor

3

Structuur van de stichting
Het bestuur van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië / Eritrea is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de commissies, aangevuld met een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.
Het bestuur vergadert iedere derde dinsdag van de maand.
Doelstelling: Het lenigen of helpen lenigen van nood en het bevorderen van zelfwerkzaamheid onder de bevolking
in Ethiopië en Eritrea in de meest ruime zin.
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere:
• Fondswerving in Nederland;
• Ondersteuning van ziekenhuizen, scholen en kinderen in en buiten tehuizen;
• Realisering van voorzieningen voor gehandicapten en leprapatiënten;
• Bevordering van de zelfwerkzaamheid door middel van visserij- en landbouwprojecten waardoor
een verbetering in de voedselvoorziening en werkgelegenheid ontstaat;
• Verstrekken van microkredieten om kleine bedrijfjes op te zetten;
• Uitwisseling van kennis van Nederlandse vissers en landbouwers met hun Ethiopische en Eritrese
collega’s;
• Voorlichting te geven in Nederland ter bevordering van de bewustwording van de
ontwikkelingsproblematiek;
• Exploiteren van een expositieruimte met Ethiopische en Eritrese kunst-, godsdienstige-, cultureleen gebruiksvoorwerpen.
De samenstelling van het bestuur is als volgt :
Willem Jan Wakker voorzitter
Marja Visscher
secretaris
Geert Bakker
penningmeester
Willem Remijnse
commissie Landbouw & Techniek
Johannes Koffeman commissie Visserij
Elske Schilder
commissie Medisch/Sociaal/Educatief
Hetty Kramer
commissie Winkel
Gerrit Bos
commissie Werkgroepen/PR
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Kooizand 16, 8321 ZG Urk
Wijk 4-71, 8322 GG Urk
Nink 43, 8321 AB Urk
Paardenweg 4, 8317 PL Kraggenburg
Vrouwenzand 40, 8321 PE Urk
Uitloop 12, 8307 DN Ens
Waakhoogte 20, 8322 BT Urk
Kotter 38, 8322 EG Urk

Communicatie
Wij hebben drie keer ons bulletin aan u verzonden,
in maart, september en december.
In 2018 is onze website geheel vernieuwd. Alle ontwikkelingen
binnen de projecten worden actueel bijgehouden.
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Visserijproject aan Lake Amerti van start
Lake Amerti is een stuwmeer
dat in verbinding staat met
Lake Fincha, een ander
stuwmeer waar door ISEE
een visserijproject wordt
ondersteund. In de vastentijd
worden mensen in de buurt
van Lake Amerti ingehuurd om
op het meer te vissen. Daartoe
worden door vishandelaren uit
Addis Abeba boten en netten
aangevoerd die ze mogen
gebruiken. Voor de vis die ze
vangen krijgen ze een veel
lager bedrag dan eigenlijk per
kilogram gevangen vis geldt.
De vissers kunnen echter
niet weigeren omdat ze deze
inkomsten hard nodig hebben.
Na de vastentijd vertrekken de handelaren en nemen boten en netten
weer mee. Met deze vissers wordt
door ISEE een tweejarig project
gestart. De vissers hebben in 2015
een coöperatie opgezet en gaat nu
met een aantal boten en netten op
Lake Amerti vissen. De vis wordt in
hun eigen woonomgeving verkocht.
Hiermee wordt voor de allerarmsten en armsten in het gebied (onze
doelgroep) vis als eiwitrijk voedsel
beschikbaar.
Het project startte in oktober 2017
met een bezoek van Tjeerd de Boer
en Jaap Albregtse, allebei ervaringsdeskundigen met visserij in ontwikkelingslanden. Een aantal vissers
van Lake Amerti kwamen naar Bahir
Dar, gelegen aan Lake Tana, om daar
in korte tijd een grondige en praktische training te krijgen. Dertig jaar
geleden startte ISEE op Lake Tana
een visserijproject, nu een florerende
visserij-industrie.

Uitgave van Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea

OVER ETHIOPIË
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Onze Stichting bestaat dit jaar 45 jaar. In die tijd hebben we vele
projecten mogen realiseren. Tijdens onze reizen naar Ethiopië
bezoeken we soms nog oude projecten en we mogen dan zien
dat vele projecten na ons vertrek door de lokale bevolking serieus
worden voortgezet en succesvol zijn.

Jan Douma, een ervaren botenbouwer en al lange tijd lid van onze
Visserijcommissie, is in januari naar
Ethiopië gegaan om leraren van de
technische school van Shambu de
techniek van de botenbouw bij te
brengen. Shambu is een dorp met
22.000 inwoners in de buurt van Lake
Fincha en Lake Amerti. Ook deze training wordt gegeven in Bahir Dar aan
het Tanameer. In de smederij van
Mulat worden stalen boten gebouwd.
Na deze training neemt de technische school botenbouw op in het
lesprogramma. Hiermee kunnen de
boten voortaan dichterbij deze meren
gebouwd worden en kunnen leerlingen het vak onder de knie krijgen en
zelf een bedrijfje beginnen.
Jan Douma: “Met het project leiden
we docenten en studenten van het
Technical College in Shambu op in de
techniek om een eenvoudige stalen
roeiboot te bouwen. Eerst oefenen we
de techniek van lassen van de ver-

schillende onderdelen van de boot.
Daarna gaan we de boot uitslaan, dat
wil zeggen vanaf tekening op ware
grootte de verschillende onderdelen van de boot vervaardigen. Met dit
project brengen we de nodige kennis
over waarmee het bouwen van een
boot als vast studieonderdeel in de
school wordt opgenomen.”
Jan Douma verblijft acht weken in
Ethiopië. Dan is de boot klaar en
kunnen de leraren zelf verder. De
boot (de eerste dus) gaat dan naar
Lake Amerti, waar de vissers met
deze boot het visserijproject in de
praktijk kunnen gaan uitvoeren.
Met uw steun kunnen de vissers in
hun eigen onderhoud voorzien en
voor de armen in het gebied voedselveiligheid en voedselzekerheid
bieden. Hiermee wordt gebrek aan
voedsel en het ontstaan van ondervoeding voorkomen omdat gezond
en eiwitrijk voedsel beschikbaar is.

Natuurlijk zijn er ook projecten die
na enige tijd verflauwen maar dat
zijn uitzonderingen. Het geeft bij

Sayimana-Borkoschool

De bibliotheek annex huiswerklokaal van de Sayimanaschool.
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Het woord hoop komt elk jaar wel weer terug in
het kerstbulletin. Dat is niet vreemd als ‘Hoop
doet leven’ het onderschrift van ons logo is.
Maar dit jaar schrijf ik het toch met een ander
gevoel. 2016 en 2017 waren onrustige jaren in
Ethiopië, om over Eritrea maar te zwijgen. Door
de onrust kon een geplande reis naar Ethiopië
niet doorgaan en moesten we ons jubileumproject verplaatsen van een onrustige regio naar
een rustiger gebied.

zo’n bezoek aan een oud-project
altijd een goed gevoel als de lokale mensen nog de namen weten te
noemen van degenen die aan het
project hebben gewerkt.

Een heel bijzonder project is de
Sayimana-Borkoschool nabij Kofele.
Deze school is vijf jaar geleden als
jubileumproject verbouwd en er is
een bibliotheek gebouwd. De school
staat midden in een dun bevolkt
gebied en geeft de lokale kinderen
de kans om de eerste jaren onderwijs te krijgen.
De afgelopen jaren hebben we de
school regelmatig bezocht en gelukkig mochten we constateren dat de
school in een behoefte voorzag en
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2018 - Hoop

Jubileumproject 2018

Als je van Addis Abeba door de Riftvallei richting het zuiden rijdt en
de diverse meren passeert dan worden altijd wel de visserij- en landbouwprojecten genoemd die in dit
gebied soms meer dan 20 jaar geleden al uitgevoerd zijn. De resultaten zijn nog altijd zichtbaar: veel
bedrijvigheid en handel langs de weg
en groene gebieden die het resultaat zijn van irrigatieadvies vanuit
Nederland. Gezinnen kweken in hun
tuintjes uienplantjes die ze verkopen aan lokale coöperaties van boeren die hier hele velden mee kunnen
aanplanten.
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Uitzetten van het terrein van de school in
Wariho

dat de school goed functioneerde.
Maar bij deze bezoeken werd ons
steeds verteld dat de school te klein
was. Er daar hadden de schoolleiding en het comité van ouders ook
wel gelijk in maar destijds was ons
budget niet groter. Dat valt wel eens
moeilijk uit te leggen.
Omdat de vraag naar extra lokalen steeds terug bleef komen hebben we vorig jaar de school bezocht
en gesproken met de ouders, de
schoolleiding en de lokale overheid.
Doel van dit gesprek was om met
z’n allen een plan te maken, waar
iedereen iets aan bijdroeg en dat de
school klaar voor de toekomst zou
maken.
Er is besloten om vier extra lokalen
te bouwen en ISEE zal daar de helft
aan bijdragen. Wij doen dat door het
beschikbaar stellen van 25.000 euro.
De lokale overheid zorgt voor extra
leraren en de ouders zorgen voor een
deel van de bouwmaterialen: hout,
steen en water. In Nederland kunnen we ons schaarste in bouwmate-

Maar als u het nieuws gevolgd heeft dan weet u dat
er positieve politieke ontwikkelingen in Ethiopië en
Eritrea plaatsvinden. In Ethiopië is een nieuwe jonge
eerste minister gekozen en die is een weg ingeslagen
die tot voor kort ondenkbaar was: luisteren naar de
mensen, breken met oude structuren en durven kiezen
voor een nieuwe koers.
Het kan zijn dat ik mij vergis en dat de wens de vader
van mijn gedachte is, maar afgelopen jaar hing er
merkbaar een andere sfeer in Ethiopië. Waren de militairen die we onderweg bij controles ontmoetten in
voorgaande jaren vaak nerveus en gespannen, dit jaar
waren de controles zakelijk en professioneel, maar wel
met een glimlach. Ook de mensen die we gesproken
hebben zijn meer opgewekt en durven uit te spreken
dat er mooie dingen gebeuren. Er is bijvoorbeeld weer
een dialoog tussen Ethiopië en Eritrea en er komt weer
verkeer op gang tussen de beide landen.
Dit alles werd bevestigd door Mulugeta Gebru, die afgelopen contactdag onze gast was. Met een mooie presentatie vertelde hij over de ontwikkeling van zijn land
en hoe ISEE en zijn eigen organisatie, Jeccdo, mee ont-

wikkeld zijn. Het was goed om te horen dat volgens
hem de recente politieke vooruitgang alleen mogelijk
is doordat deze van onderaf gevoed wordt. De gewone, arme Ethiopiër heeft zich de in de loop der jaren
ontwikkeld, is mondiger geworden en heeft zich beter
georganiseerd.

De QR-code van
de nieuwe website

Ook in Eritrea heerst een sfeer van verandering en is er
hoop op een betere toekomst. We zijn hier al lange tijd
niet geweest om dat directe hulpverlening niet mogelijk is en alles via de overheid moet lopen. We houden
hoop dat we komende jaren hier wel iets mogen betekenen.
Goed nieuws dus. 2018 was een jaar van stapjes vooruit. Mogelijk gemaakt door mensen die vaak weinig tot
niets hebben maar wel hoop en geloof. Blijft u ze steunen?

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar
Willem Jan Wakker, voorzitter ISEE

Lees verder op pagina 2.

Op 13 oktober werd onze jaarlijkse
contactdag georganiseerd
welke druk werd bezocht.

Sinds begin 2005 beschikt de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea over het
CBF keurmerk. Wilt u meer weten over het CBF en de eisen die zij stelt aan
keurmerkhouders, dan kunt u informatie inwinnen op de website van Centraal
Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl
Heeft u een klacht over de Stichting, neem dan eerst contact op met onze
voorzitter. Wordt de klacht niet, of niet naar tevredenheid opgelost, dan kan het
CBF bemiddelen.
Wilt u een kopie van de statuten ontvangen, dan kunt u die via ons kantoor
aanvragen.
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We hebben in
onze expositieruimte vijf keer
een uitgebreide
presentatie mogen
geven. Daarnaast
werd, vooral in de
zomermaanden,
de expositie regelmatig bezocht.

Kerstcollecte
Ook in 2018 stonden op Eerste Kerstdag
op Urk (13) en in Tollebeek (1) grote
collectebussen opgesteld.
Van 12.00 tot 13.00 uur luidden de Urker kerkklokken
om de bevolking te herinneren
aan de collecte.
In totaal heeft de collecte e 103.519 opgebracht,
een geweldig bedrag waarvoor de bevolking
van Ethiopië de gulle gevers erg dankbaar is.
Dit bedrag is exclusief wat via de bank
ontvangen wordt.
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Interkerkelijke
Stichting
Interkerkelijke
Ethiopië/Eritrea
Stichting

Wijk 4-102,  0527-682123
Ethiopië/Eritrea

4-102,
www.isee-urk.nl
Wijk
 0527-682123
 www.isee-urk.nl
Urk onderhoudt al
Urkdecennialang
onderhoudt albanden met
decennialang
met
Ethiopië enbanden
Eritrea.
In 1973
Ethiopië
en Eritrea.
In 1973
ontstond
die band
toen er een
ontstond
die band toen er
een
grote hongersnood
heerste
grote
enhongersnood
twee dames heerste
een collecte
en twee
dames
een
collecte
op Urk organiseerden.
op Urk
organiseerden.
De hulp
gaat nu via projecten die erop
De hulp gaat nu via projecten die erop
gericht zijn de leefomstandigheden van de
gericht zijn de leefomstandigheden van de
allerarmsten structureel te verbeteren.
allerarmsten structureel te verbeteren.
De stichting, die onder de bevolking een
De stichting, die onder de bevolking een
breed draagvlak heeft, organiseert nog
breed draagvlak heeft, organiseert nog
jaarlijks op Eerste Kerstdag een collecte.
jaarlijks op Eerste Kerstdag een collecte.
Met die opbrengst zijn al vele projecten in
Met die opbrengst zijn al vele projecten in
de twee
Afrikaanse
landen
gerealiseerd.
de twee
Afrikaanse
landen
gerealiseerd.
Expositie,
presentatie
Expositie,
presentatie
4-102
het hoofdkwartier,
Op Op
WijkWijk
4-102
vindtvindt
u hetuhoofdkwartier,
permanente
expositie
over de
metmet
eeneen
permanente
expositie
over de
kunst,
cultuur
en religie
van Ethiopië
projecten
de stichting
kunst,
cultuur
en religie
van Ethiopië
projecten
van devan
stichting
gegevengegeven
worden.worden.
(toegang
gratis).
Openingstijden
ma. t/m
vr. t/m
van 10.00-12.00
(toegang
gratis).
Openingstijden
ma.
vr. van 10.00-12.00
Op Op
afspraak
kan kan
een een
presentatie
over de
uur (anders
op afspraak).
afspraak
presentatie
over de en 14.00-17.00
en 14.00-17.00
uur (anders
op afspraak).

Bet Bet
Tesfa
Tesfa

Wijk 4-45
Wijk 4-45

Bet Tesfa (huis van hoop) is een winkel met
Bet Tesfa (huis van hoop) is een winkel met
tweedehands kleding en ligt aan een van
tweedehands kleding en ligt aan een van
de pleintjes in het Oude Dorp. De winkel is
de pleintjes in het Oude Dorp. De winkel is
onderdeel van de stichting. De opbrengst
onderdeel van de stichting. De opbrengst
van de vintage outfits gaat naar projecten in
vanendeEritrea.
vintage outfits gaat naar projecten in
Ethiopië
Ethiopië en
Openingstijden:
di.Eritrea.
t/m do. 14.00-17.00 uur.

Openingstijden: di. t/m do. 14.00-17.00 uur.
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44
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Bet Tesfa ‘Huis van Hoop’
De winkel voor tweedehands kleding
Vrijwilligers in heel Nederland hebben ook in 2018
weer veel tweedehands kleding ingezameld en naar
Urk vervoerd.
Een belangrijk deel van de ingezamelde kleding wordt
verkocht in het winkeltje Bet Tesfa. De dames (zo worden
de vrijwilligsters van het winkeltje genoemd) staan altijd
klaar om de klanten te helpen, de kleding in te nemen en te
sorteren. Zonder hen had het winkeltje nooit kunnen functioneren als nu.In 2018 heeft de verkoop in dit winkeltje
e 20.597 opgebracht voor het werk in Ethiopië en Eritrea.
Bet Tesfa is iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen is dan uiteraard van harte welkom.
De kleding die niet in het winkeltje verkocht kan worden
gaat naar een sorteerbedrijf. Deze sorteert de kleding om
verder te verkopen, waar dan ook ter wereld. Op deze wijze
bracht de niet verkoopbare kleding toch nog een bedrag
van e 7.990 op.

Kledinginzameling
Op de volgende plaatsen wordt
tweedehands kleding ingezameld.
Urk, tel. 0527-682123
Wolvega, tel. 0561-615494
Culemborg, tel. 0345-531734
Hoeksche Waard, tel. 0186-612584
Ens, tel. 06-50261838
Tollebeek, tel. 0527-681142
Graag van tevoren even bellen
voordat u de kleding brengt!
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DE PROJECTEN IN ETHIOPIË

4
8
9
10

3
1
11

2
7
6 5

1
		
		
2
		
		
3
		
4
		
5
		
		
6
		

Addis Abeba
- Renovatie van huisjes
- Schoolmaaltijden voor arme kinderen
Bishoftu
- Blinde vrouwen naai- en breiwerk
- Opzetten wasserette door gehandicapten
Lake Fincha & Lake Fincha
- Visserij op Lake Fincha en Lake Amerti
Dek Island
- Eye medication
Kofele
- Bouw vier lokalen Sayimana school
- Eye medication
Hawassa
- 20 kinderen op de bindenschool
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Arsi Zone
- Tuinbouw door landloze vrouwen
Bahir Dar
- Universiteitsziekenhuis- röntgenapparaat
- Eye medication
- Schooltuin Sebetamit school
Wotet Abay
- Blindenonderwijs Wotet Abay school
- Schooltuin Wotet Abay school
Finote Selam
- Herbouw Firin school
Dembi Dolo
- Ondersteuning 20 arme kinderen Abdi Gudina school
- Graanmolen in Karro
- Hulp aan 20 arme boeren
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Ontwikkelingen in Ethiopië en Eritrea in 2018
De situatie in Ethiopië
Aan het begin van het jaar zijn 6000 politieke
gevangenen vrijgelaten en in februari nog eens
1500. Ook de oppositieleider van de Oromo,
Merera Gudina, wordt vrijgelaten. Ruim 10.000
anderen blijven gevangen.
Op 15 februari treedt minister-president Hailemariam Desalegn af. Wel wordt de noodtoestand
voor zes maanden uitgeroepen. Protesten gaan
door.
Op 2 april kiest het Ethiopische parlement een
nieuwe minister-president. Zestig procent stemt
voor Abiy Ahmed, de voorzitter van de OPDO,
een grote partij met een grote Oromo-achterban.
Deze werkwijze is een unicum
in de Ethiopische geschiedenis,
machtswisselingen waren altijd
gewelddadig.
Zijn vader is Oromo en moslim,
zijn moeder is Amhara en christen. Het is dan ook niet vreemd
dat hij het vertrouwen geniet
van veel andere groepen. Kandidaat nummer twee, Demeke
Mekonnen, is door Abiy Ahmed
gekozen als vice-premier.
Het blijft onrustig en Ethiopië
staat aan de rand van een crisis,
de noodtoestand blijft dus. Sommige gevangenen die net zijn
vrijgelaten worden toch weer
gevangen gezet. Veel burgers
vrezen dat de nieuwe president
gewoon een voorzetting zal
zijn van het oude repressieve
beleid en blijven protesteren.
Zo worden her en der blokkades opgericht en vernielingen
aangericht.
Er vinden grote veranderingen plaats: De parlementsvoorzitter wordt Muferiat Kamil, zij is een
vrouw. Ook de president, Sahle-Work Zewde, is
vrouw.
De helft van de twintig ministers is vrouw. En
de voorzitters van het hooggerechtshof en de
kiesraad zijn ook vrouw. Dit zijn allemaal heel
capabale vrouwen en dit wordt niet gezien als
publiciteitsstunt.
Ook de legertop wordt hervormd. De voormalige machthebbers kwamen uit de regio Tigray,
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160 Tigrese generaals zijn gearresteerd wegens
corruptie en mensenrechtenschendingen. Het is
duidelijk dat men in die regio het minst enthousiast is over het nieuwe beleid. Ook corrupte
ambtenaren worden niet ontzien. Velen zijn
gevlucht. De hervormingen vinden weerstand
binnen de TPLF, de partij van de voormalige
machthebbers.
Een amnestiewet zorgt ervoor dat alle
aanklachten tegen alle politieke gevangen
worden ingetrokken. Veel oppositieleiders die
naar het buitenland waren gevlucht komen weer
terug. Vrijwel onmiddellijk gaat de ministerpresident het gesprek aan met andere politieke
partijen.
In 2020 zullen er nieuwe verkiezingen zijn, er
zijn maar liefst 82 partijen. Met alle partijen is
gepraat om de verkiezingen democratisch te
laten verlopen.
In Oromo-gebied vinden gewelddadige demonstraties voor en tegen een eigen staat plaats. De
overheid smoort dit in de kiem. In mei vindt een
aanslag plaats op Abiy Ahmed, deze mislukt. Vijf
mannen worden aangeklaagd voor de aanslag,
zij hoopten hiermee de OLF aan de macht te
krijgen. Abiy Ahmed krijgt wel veel vertrouwen
van de bevolking, hij moet het uiteindelijk wel
waarmaken. Hij legt veel nadruk op Ethiopiawinnet, dat Ethiopië één land is en dat ondanks
ethnische verschillen iedereen gelijk is.
Desondanks nemen de onveiligheid en misdaad
in de hoofdstad toe.
Ethiopische vluchtelingen die via Libië naar Europa proberen te komen stranden vaak in Libië
en worden daar als slaaf misbruikt. De eerste
vluchtelingen keren daarop uit Libië terug.
Het IMF maakt zich zorgen over de dalende
financiële reserves van Ethiopië, maar is wel lovend en de Wereldbank ook, over de economische
groei de laatste jaren.
Ook wordt een plan gemaakt voor een oliepijpleiding van Addis Abeba naar Assab. Dit is
om olie te exporteren die gewonnen wordt in
Ogaden regio.
In Awash zal een nieuwe raffinaderij worden
gebouwd met een capaciteit van 120.000 vaten

per dag. Dat kan uitgebreid worden naar 240.000
vaten. Er zijn plannen om staatsbedrijven zoals
Ethiopian Airlines en telecom-bedrijven open te
zetten voor buitenlandse investeerders.
95% van alle handel gaat via Djibouti. Ethiopië is
dus erg afhankelijk van deze haven en gaat op
zoek naar andere havens.
Omdat de trein tussen Addis Abeba en Djibouti
vanwege energietekorten heel vaak niet rijdt
vallen de inkomsten tegen. De terugbetaling
aan China, die hiervoor geld uitleende, komt
in het gedrang, de terugbetalingstermijn wordt
opgerekt naar 30 jaar.
De eerste afvalverwerkingsfabriek wordt gebouwd, in de buurt van de vuilnisbelt van Addis
Abeba.
In 2017 was de export van Ethiopië 2,8 miljard
dollar, terwijl ze had gehoopt op 5,23 miljard.
Instabiliteit en rechtsonzekerheid waren de
belangrijkste oorzaken, vooral de export van de
koffie had daar last van.
Een van de grootste problemen waar Ethiopië
mee worstelt is de hoge jeugdwerkeloosheid.
De inflatie is nog steeds hoog. De laatste zes
maanden van 2017 zijn 800.000 nieuwe banen
gecreëerd en voor 2018 zijn nog eens 1,2 miljoen
gepland.
De Development Bank of Ethiopia krijgt steeds
vaker te maken met slechte leningen, dat percentage was in 2017 40%.

Ethiopië en Egypte blijven ruzie maken over de
Grand Renaissance Dam.
Egypte stelt voor om de Wereldbank te vragen te
bemiddelen in het conflict, Ethiopië wijst dat af.
Uiteindelijk komt men overeen dat Ethiopië,
Egypte en Soedan ieder vijf specialisten levert. In
juni praten zij verder.
Er is weer droogte en honger, vooral in de Ogaden Regio, ongeveer 8 miljoen Ethiopiërs hebben
voedselhulp nodig. In het zuiden zijn 800.000
mensen op de grens tussen Ogaden Regio en
Oromia Regio op de vlucht geslagen vanwege
geweld tussen beide bevolkingsgroepen.

De situatie in Eritrea
Ethiopië heeft de grens, die het Permanent
Hof van Arbitrage van de VN in 2002 had
getrokken, alsnog geaccepteerd. Ook zorgt
Ethiopië ervoor dat alle VN-sancties tegen Eritrea
worden opgeheven. Oorspronkelijk was een
belangrijke voorwaarde betere naleving van
de mensenrechten, maar deze voorwaarde is
vervallen.
Hierna kan op 9 juli de vrede worden getekend

tussen Ethiopië en Eritrea.
De grens tussen Ethiopië en Eritrea gaat weer
open voor goederen en personen.
Het telefoonverkeer wordt hersteld en Ethiopian
Airlines vliegt iedere week op Asmara.
Dit leidt niet tot enige verbeteringen in Eritrea,
sindsdien zijn juist 15.000 Eritreërs naar Ethiopië
vertrokken. Ook het aantal politieke gevangenen
neemt toe.

Bovenstaande tekst is een zeer korte samenvatting van het nieuws dat over Ethiopië en Eritrea is verschenen en
is geenszins volledig.
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Bezoek aan SEDA
Op vrijdagmorgen 8 maart vertrekken we
(Willem en Ton Remijnse ) voor een rit van
bijna 2 uur. Vanaf Shashamane komen we aan
in Zeway, hier ontmoeten we de fieldworker en
de program officer van SEDA, een organisatie
waar we al bijna 20 jaar mee samenwerken
op het gebied van irrigatie en kleinschalige
landbouw. We vertrekken naar de vrouwen
die betrokken zijn bij het project: Promoting
of sustainable agriculture and agribusiness for
Landless women.
In dit project worden landloze vrouwen die
kostwinner zijn geholpen om een eigen kwekerij
of groentetuin op te zetten, dit gebeurt door
begeleiding, training en het beschikbaar stellen
van een waterput of touwpomp voor handmatige
begieting van de groentetuinen.
Andere vrouwen in dit project worden getraind en
begeleid in het opzetten van kleinschalige handel
en runnen van een eigen bedrijfje, ook worden er
in 3 jaar 120 energiezuinige oventjes beschikbaar
gesteld om met 70 % minder houtverbruik injerra
en ander voedsel te kunnen maken.
De eerste vrouw waar we een bezoek afleggen
heeft een keurige tuin, zij kweekt vooral uitjes
voor uitplant, dat betekent dat er uien worden
gezaaid op bedden, iedere dag worden begoten
met water uit de gegraven put, een verbetering
tov de touwpomp omdat deze toch wel vaker
stukgaan en net zo duur zijn ( 2500 birr) . De
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uienplantjes worden na zes tot acht weken
verkocht aan grotere boeren die deze weer
uitplanten, er wordt ondertussen verkocht aan
heel Ethiopië (Harar), Dire dawa, etc. Zeway
heeft een goede naam op dit gebied ontwikkeld
de laatste tijd. Er wordt ook vruchtwisseling
toegepast met andere gewassen als kool, sla,
peper etc. De echtgenoot van deze vrouw werkt
ondertussen ook mee in haar bedrijfje en
samen weten ze zo 20 tot 30000 birr per jaar te
verdienen (800 euro), ook drogen en malen ze
in loonwerk pepers voor anderen, al met al een
stuk beter bestaan voor deze mensen, kinderen
die naar school kunnen, voldoende voedsel en
een inkomen. Buren die dit zien zijn zelf ook met
dit soort activiteiten begonnen, mooi om te zien
dat dit soort dingen worden gekopieerd zodat er
veel meer mensen beter van worden.
De volgende vrouw die we bezoeken heeft
de boel ook goed op orde, ze heeft van haar
verdiende geld een oplader op zonne-energie
aangeschaft, zo heeft ze ‘s avonds licht voor haar
kinderen om te leren en hoeven ze niet in het
donker te eten, ook heeft ze een tuin van een
oude buurman bijgehuurd voor 1500 birr/jaar
voor extra inkomsten.
De derde vrouw waar we komen is de
penningmeester van de groep en is een echte
zakenvrouw geworden door dit project, de tuin
is net ingezaaid met kool en is bedekt met

bladeren om de kiemplantjes te beschermen
tegen hitte en uitdroging, zij demonstreert ons
hoe ze water uit de put haalt en haar bedden
begiet. Zij heeft ook een kantine opgezet
waar ze werklieden voedzaam eten verkoopt
bestaande uit gerstepap met kruiden, het ziet
er allemaal prima uit en goed voorbeeld doet
goed volgen, haar zoon is ondertussen een
fietsenreparatiebedrijfje begonnen bij haar
huis, Super!! We gaan ook nog even langs het
oude irrigatieproject van SEDA (2002), het ziet er
perfect uit, er word hard gewerkt, d. m. v irrigatie
kan sla, snijbiet, kool en veel uien worden
geteeld, we zien ook hier veel kleine uienplantjes
verschijnen voor uitplant. Prachtig om te zien
dat na zoveel jaar het nog zo goed loopt en er
nog zo goed uitziet!!
Dan 40 minuten in de auto om te gaan kijken
bij de zelfhulpgroep vrouwen die bij het project
betrokken zijn, waarbij ze bewust worden
gemaakt van hun positie, hoe ze voor zichzelf
op moeten komen en minibedrijfjes kunnen
oprichten. De vrouwen geven aan dat ze vóór dit
project niet in het openbaar mochten spreken,
niet naar de markten mochten en alle werk
in en om het huis moesten doen. Huiselijk
geweld komt heel veel voor, alle vrouwen gaven
aan vroeger thuis geslagen en mishandeld te
worden. Dat gebeurt nu NIET meer! Ze zijn
mondiger geworden en bewuster en voelen
zich gesteund door de andere vrouwen van
de groepen waarmee ze wekelijks contact
hebben. Ze gaan nu naar markten waar ze
handel doen, ze spreken in het openbaar, één
van de vrouwen is zelfs afgevaardigde naar de
landelijke vrouwenbeweging!! Ze worden niet
meer geslagen thuis! NOOIT meer, de sfeer thuis
is beter geworden en mannen helpen mee in de
opvoeding en in huis, een enorme verandering
in het leven van deze vrouwen, ze sparen iedere
maand drie tot zes birr en financieren hiermee
elkaar bij toerbeurt bij het opzetten van handel
en kleine bedrijfjes.
Prachtig om te zien hoe deze sterke vrouwen
door een klein beetje hulp een compleet ander
leven weten te realiseren, Indrukwekkend, ze
zijn begonnen met 20 vrouwen, zijn nu met
36 en breiden uit tot 50 vrouwen in 2 groepen
binnenkort, super.

Blij met wat we gezien en gehoord hebben
ontmoeten we de rest van de crew in Zeway
waar Hoessein van SEDA aangeeft binnenkort
met een nieuw voorstel te komen voor ons
omdat dit project in april is afgelopen.

13

Eye Medication op Dek Island
In maart 2017 brachten reizigers van de Stichting een bezoek aan Dek Island, om de nieuwe school
in Gurer te bezoeken. Van 2014 tot 2016 is er met geld van de Stichting en van Edukans een hele
nieuwe school gebouwd. Voorheen groep 1 t/m 4 in een door termieten geteisterde school. De ouders namen het initiatief om de school op te waarderen met een groep 5 t/m 8 en droegen de kosten zelf. Alleen voor het golfplaten dak, de deuren en de ramen was hun polstok te lang en de De
Stichting heeft na afloop, in 2017 nog, hiermee geholpen.
vraag aan hen was of zij geen uitstapje naar Dek
Island konden maken om te kijken of daar ook
wat gedaan kon worden.

In maart 2017 werd de school bezocht om het
gebouw voor groep 1 t/m 4 te zien en dat zag er
goed uit. Op de terugweg naar de boot ontdekten
we dat er heel veel blinden en slechtzienden op
Dek Island waren. Veel oogproblemen ontstaan
door rook van open vuur. Aangezien Dek Island
arm en afgelegen is zal er meer op houtvuur
worden gekookt en daardoor ook meer oogproblemen kennen. Statistieken ontbreken, het valt
moeilijk te controleren. Maar dat er veel blinden
en slechtzienden waren was overduidelijk.
Het jaar daarop gingen Cees en Maria Heijboer
naar Bahir Dar om daar blinden en slechtzienden aan een behandeling te helpen. Onze

Een 108-jarige
mevrouw werd
ook gescreend.
Ze zag af van
een operatie
omdat God op
zijn tijd haar
ogen wel zou
openen.
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Terwijl Cees en Maria Heijboer in Bahir Dar
waren kwamen ze in contact met twee personen
van Bahir Dar: Een zekere Metages, die gezondheidswerker is en een zekere Berhanu, een
timmerman. Misschien wisten zij wel hoe dat
moest? “Oh, geen probleem!”
Hoe zou dat dan moeten gebeuren? “Door op
zondag 4 februari in alle zeven kerken op het
eiland aan te kondigen dat donderdag 7 februari
iemand naar Dek Island zou komen om de ogen
van alle blinden en slechtszienden te screenen.”
Echt, zo gebeurde het.
Donderdagochtend was het moment daar dat Dr.
Kishane naar Dek Island zou gaan.
Dr. Kishane was de screener, hij moest de
mensen beoordelen wat hun aandoening was
en of en hoe het verholpen of verbeterd kon
worden. Hij had gewerkt in drie verschillende
oogklinieken, dus hij was erg capabel. Hij schatte
in dat hij wel zes uur nodig zou hebben om
iedereen te screenen.
Dat moest bij daglicht gebeuren en inclusief de
boottocht heen en de boottocht terug moest er
gekozen worden voor een snelle speedboot, daar
hing wel een hoger prijskaartje aan.
En dan nog zou het stug doorwerken zijn.

Tanameer
Dek Island

Dr. Kishane nam zijn dochter Bethlehem (tweedejaars studente medicijnen in Gondar) mee. In alle
vroegte, zes uur ’s ochtends, vertrok de boot. Na
50 minuten kwam de boot aan in de enige haven
van Dek Island, Gurer. Op de kade stond een
groep grote en kleine mensen al te wachten.
Metages was al op het eiland aanwezig en ook
Berhanu, een voormalige sportman was er ook
om te helpen. En uit het verleden van FIT was
ook Yisihak gekomen. Voor allen werden het een
paar hele drukke uren en er zijn 170 mensen
gescreend.
26 waren in het beginstadium van staar, te vroeg
om te opereren.
Die zouden nog drie tot zes maanden moeten
wachten. Aangezien het plan was dat Cees en
Maria begin 2019 weer naar Bahir Dar zouden
komen, zouden deze 26 dan opgeroepen worden.
Maar 16 ervan konden wel direct geopereerd
worden. In de weken die volgden kwamen ze
naar Bahir Dar om geopereerd te worden in de
kliniek van Dr. Abdu. Alle operaties zijn goed
geslaagd.

Bahir Dar

Dek Island is een eiland in
het Tanameer. Het heeft een
oppervlakte van 25 vierkante
kilometer en heeft in totaal 5000
inwoners. Het is een eiland en de
wegen zijn ongebaand.
Op het eiland wordt veel maïs en
gerst verbouwd, allemaal voor
eigen gebruik. Koffie en mango worden ook
gekweekt, dat wordt grotendeel verhandeld
naar de vaste wal. Op het hoogste punt
van het eiland kan een mobiele telefoon
een zendmast van de vastewal bereiken.
Dat hoogste punt is dan ook verzamelplek
voor iedereen die contact wil zoeken met de
buitenwereld. Contact is ook mogelijk per
schip, Bahir Dar is 30 kilometer verderop. Een
traditionele papyrusrieten bootje doet er een
uur of acht over om er te komen, de snelste
manier is met een speedboot, 50 minuten.
Een regelmatige bootdienst doet het eiland
twee keer in de week aan, eerst op de
heenweg, dan op de terugweg.
Dek Island wordt bestuurd vanuit Bahir Dar,
van hieruit heeft men niet zo goed zicht op de
problemen van het eiland. Het is dan ook niet
vreemd dat Dek Island een beetje achter blijft
in de ontwikkelingen.
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ETHIOPIË

Family Service Association
Onderwijsondersteuning aan 60 schoolkinderen
Wat houdt het project in?
Veel kinderen leven op straat of komen uit
zeer arme families. In een buitenwijk van
Addis Abeba krijgen 60 kinderen dagelijks
een warme maaltijd op school.
Indien nodig krijgen de kinderen ook
een schooluniform en lesmateriaal.

Kosten en duur van het project?
e 16.000 voor het
schoojaar 2016/2017
Status?
Doorlopend project

Giovanni Zambrogno
Kansarme kinderen op school
Wat houdt het project in?
In 2017 hebben we de Abdi Gudina school
geholpen met een toiletgebouw. De school loopt
in de pas met andere scholen. In de wijk rond
de school gaan veel kinderen niet naar school.
Twintig kinderen krijgen de kans om naar school
te gaan.
Kosten en duur van het project?
e 3.500 per jaar, voor de jaren 2018 t/m 2026
Status?
Doorlopend project
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Giovanni Zambrogno
Graanmolen in Karro
Wat houdt het project in?
In Karro is geen graanmolen. De bewoners
moeten twee tot drie uur lopen naar de
dichtstbijzijnde graanmolen en daarna weer
terug. Die last komt terecht op de schouders van
de vrouwen en de kinderen. Er is een licentie
voor een graanmolen. Een aantal jongelui gaan
dit exploiteren. De opbrengst is voldoende
voor de lonen, lopende kosten, onderhoud en

vervanging. Dit moet zo rendabel kunnen zijn
dat het hele bedrag aan ons terugbetaald kan
worden in enkele jaren.
Kosten en duur van het project?
e 15.000 voor het jaar 2018
Status?
Afgerond

SCDPA
Wasserette door
gehandicapte vrouwen
Wat houdt het project in?
Een aantal gehandicapte dames zetten een
kleine wasserette op. Het eerste halfjaar is om
op gang te komen, het tweede halfjaar moet
bewezen worden dat de wasserette duurzaam
rendabel is en dat de dames daar ook een
redelijk inkomen uithalen.
Kosten en duur van het project?
e 4.900 voor het jaar 2018
Status?
Nog niet afgerond

Dit project komt tot stand
met ondersteuning van
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Medhen Social Center (MSC)
Algemene ondersteuning van het werk van Medhen Social Center.
Wat houdt het project in?
Medhen Social Center werkt in Addis Abeba
onder de allerarmsten. Er wordt voornamelijk
gewerkt met mensen met het stigma van lepra.
Het werk wat daar wordt gedaan is heel divers
maar alles staat ten dienste aan de ontwikkeling
van de gemeenschap.
Zo worden mensen die te arm zijn om hun
sterk vervallen huisjes op te knappen geholpen
met de renovatie. Dit zijn vaak oudere mensen
die dan ruimte over hebben voor andere
woningzoekenden. Kort gezegd: wie geholpen
wordt, moet helpen een ander te helpen. Zo
krijgt de hele gemeenschap een impuls.
Dit project wordt door ISEE al vele jaren
ondersteund. Steeds weer zijn wij onder de
indruk van het vele werk dat door Medhen Social
Center wordt verzet.
Kosten en duur van het project?
Het project wordt sinds 2015 ondersteund met
jaarlijks e 20.000.
Status?
Doorlopend project.

Salu Self Help
Vier klaslokalen voor Sayimanaschool
Wat houdt het project in?
In 2012 was de Sayimanaschool ons
jubileumproject. De school is nog niet af,
er moeten nog vier lokalen worden gebouwd
en ingericht. De bouw en inrichting kosten
samen e 40.000. ISEE draagt e 25.000 bij en
de ouders de rest. Consultant Zenebe
begeleidt het hele proces.
Kosten en duur van het project?
Het project loopt eind 2018,
eventueel met een uitloop naar 2019
en kost totaale 25.000.
Status?
In uitvoering.
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Fish For All
Het verduurzamen van de visserijketen rond Lake Fincha.
Wat houdt het project in?
Het voorgaande visserijproject heeft de vissers
van Lake Fincha verenigd in een coöperatie
en nu vist men het jaar rond. Het doel van
dit project is om de visserijketen zodanig te
versterken dat kwalitatief goede vis op de markt
komt, en dat de hele keten zichzelf duurzaam in
stand houdt.
Bij de aanlandingsplaats wordt een gebouw
neergezet waar de gevangen vis wordt verwerkt
en gekoeld opgeslagen dan wel ingevroren. De
koeling wordt met zonnepanelen van stroom
voorzien. De vis wordt vervoerd naar de twee
steden Fincha en Shamboo, waar deze in
meerdere viswinkels wordt verkocht. De vis
wordt vanaf de vangst tot aan de consument
continue gekoeld, waardoor de kwaliteit van het
product veel beter wordt. Ook wordt het eten van
vis actief gepromoot.
Kosten en duur van het project?
e 77.800, over de periode 2016 t/m 2018
Status?
In uitvoering.

Dit project komt
tot stand met
medewerking van

Fish For All
Visserij op Lake Amerti
Wat houdt het project in?
De vissers van Lake Amerti hebben geen eigen
visserijmateriaal. Dit moeten ze ‘lenen’ van
een vishandelaar die dan ook de vis voor een
vastgestelde (veel te lage) prijs opkoopt. De
vissers gaan zich verenigen in een coöperatie,
ze worden getraind en krijgen het hoogst
noodzakelijke materiaal om te vissen. Daarna
moet men geheel zelfstandig vis kunnen vangen,
verwerken en verkopen.
Kosten en duur van het project?
Het project duurt twee jaar,
medio 2017 tot medio 2019,
en kost totaal e 48.000.
Dit project komt tot stand met
ondersteuning van PKN Nagele

Status?
In uitvoering.
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Sustainable Environmental
Development Action (SEDA)
Introductie van duurzame landbouw
Wat houdt het project in?
Boerenbedrijven hebben last van de
klimaatverandering, ze moeten hun werkwijze
duurzaam veranderen willen ze in de toekomst
boer kunnen blijven.
Dit project geeft een aantal kleine
boerenbedrijfjes en huishoudens in de buurt van
Lake Ziway een impuls om hun werkwijze aan te
passen.
Mensen worden getraind in andere vormen van
landbouw, het gebruik van compost, irrigatie en
het gebruik van energiezuinige oventjes.
Kosten en duur van het project?
e 70.820 in drie jaar, van april 2016 tot april 2019
Status?
In uitvoering.

Frances G. Cosco Foundation
Blindenonderwijs in Wotet Abay
Wat houdt het project in?
In heel Wotet Abay en omgeving gaan
blinde kinderen niet naar school.
De Wotet Abay school richt een deel van
haar school in zodat deze kinderen toch
veilig naar school kunnen en geeft hen
aangepast onderwijs.
Kosten en duur van het project?
e 19.000 in twee jaar,
van september 2017 tot augustus 2019
Status?
In uitvoering

Dit project komt tot stand met medewerking van
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Frances G. Cosco Foundation
Schooltuintjes Sebetamit en Wotet Abay
Wat houdt het project in?
Deze twee scholen op het platteland gaan les
geven in tuinbouw. Bijkomend voordeel is dat
voor deze lessen in de buitenlucht geen lokalen
nodig zijn zodat dit project de leerlingengroei
opvangt.
Na deze periode moeten de opbrengsten en
de kosten van de schooltuinen in evenwicht
kunnen zijn.
Kosten en duur van het project?
e 36.000 in de jaren 2018 t/m 2020
Status?
In uitvoering

Fish For All
Botenbouwtraining in Shambu

Wat houdt het project in?
Men leert de onderdelen van
een boot vanaf een tekening te
make en samenstellen tot een
boot. Doordat de kennis van de
botenbouw aanwezig is bij het
meer zullen alle bedrijfstakken
waarbij boten worden gebruikt
hiervan profiteren, dat is niet

alleen de visserij, maar ook het
transport en toerisme.
Kosten en duur van het project?
e 10.000 in oktober/november
2018
Status?
Afgerond
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Giovanni Zambrogno
Ondersteuning van arme boeren bij Dembi Dolo
Wat houdt het project in?
Een twintigtal boeren hebben wel land, maar
zijn zo in de problemen geraakt dat ze hun
boerenbedrijf niet meer kunnen uitoefenen.
Het land brengt zo niks op. Ze worden twee
jaar geholpen om hun bedrijf weer op gang te
krijgen, zodat men ook weer zaaigoed en geld
kan reserveren voor een volgend jaar.
Kosten en duur van het project?
Dit project duurt twee jaar, 2018 en 2019
en kost in totaal e 11.900.
Status?
In uitvoering

Salu Self Help Blind and
Handicapped Association
Braille-onderwijs op de blindenschool in Hawassa
Wat houdt het project in?
In Hawassa ondersteunt de stichting de
blindenschool. Deze school wordt gerund door
Salu Self Help. Op deze school zitten 20 kinderen
met als doel om braille te leren en omgaan met
een blindenstok. Na twee jaar moeten deze
kinderen volledig mee kunnen draaien in het
reguliere onderwijs.
Het beschikbare bedrag is voor een half jaar.
In deze periode moet een voorstel worden
ingediend voor de komende drie jaar.

Dit project komt
tot stand met
medewerking van
Werkgroep Wolvega,
Edukans en
Stichting TTAF.
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Kosten en duur van het project?
Dit project betreft schooljaar 2018/2019. Onze
bijdrage vane 8.500 is niet voldoende voor het
hele schooljaar. Gedurende het schooljaar moet
een meerjarenplan met een toekomstvisie
worden opgesteld, voordat de rest van het
schooljaar gefinancierd gaat wotden.
Status?
In uitvoering

Hansesha Assistance
Development Organization
Specialistische zorg voor blinden en ernstig slechtzienden
Wat houdt het project in?
De meeste mensen kunnen direct en simpel
en goedkoop geholpen worden met medicijnen
of een bril. Enkele mensen zullen ernstiger
problemen met de ogen hebben en ondergaan in
een ziekenhuis een ooglid-correctie of cataractoperatie.

Kosten en duur van het project?
Dit project duurt twee jaar, 2017
en 2018 en kost in totaal
e 10.000 jaarlijks.

Dit project komt
tot stand met
medewerking van
Stichting TTAF.

Status?
Afgerond

Frances G. Cosco Foundation
Bouw Firin basisschool in Finote Selam
Wat houdt het project in?
Finote Selam is erg gegroeid de laatste jaren. Aan
de overkant van de rivier is de uitbreiding van de
stad gerealiseerd. De enige brug is voor auto’s,
maar ook voetgangers moeten eroverheen, een
te gevaarlijke plaats voor de kinderen. Er is al
een schooltje gebouwd, maar die is veel te klein
en te primitief. Het plan is om hier een volledige
moderne school te bouwen.
De kosten zijn slechts 30% van het totaal.
Een andere organisatie betaalt ook 30% en de
gemeenschap/ouders de resterende 40%.
Kosten en duur van het project?
Dit project duurt drie jaar, midden 2018 t/m
midden 2021 en kost in totaal e 46.228.
Status?
In uitvoering
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Familie Heijboer
Eye Medication in Bahir Dar
Wat houdt het project in?
Familie Heijboer bezoekt ieder jaar Bahir Dar. In
het verleden om wezen en halfwezen vooruit
te helpen, tegenwoordig door slechtzienden
een operatie aan te bieden waardoor men weer
een menswaardig bestaan kan opbouwen in
de maatschappij. In Bahir Dar worden een
aantal blinden en slechtzienden gescreend. De
verwachting is dat de meesten eenvoudig ter
plekke geholpen kunnen worden, Ongeveer een
derde moet geopereerd worden.
Kosten en duur van het project?
Het project duurt drie maanden, januari t/m
maart. De familie Heijboer heeft een eigen
achterban, deze brengt, voorzichtig geschat,
e 10.000 bij elkaar voor dit project, genoeg voor
150 operaties.
Status?
Afgerond

Familie Heijboer
Eye Medication op Dek Island
Wat houdt het project in?
Bij het bezoek aan de school van Dek Island
viel het op dat daar veel blinden rondlopen.
Zij hebben weinig kans om ooit weer eens
te kunnen zien. In februari 2018 worden een
aantal blinden en slechtzienden gescreend.
De verwachting is dat de meesten eenvoudig
ter plekke geholpen kunnen worden, ongeveer
een derde moet enkele dagen naar Bahir Dar
voor een operatie.
Kosten en duur van het project?
Het project duurt twee maanden. De kosten
worden geschat op e 7.000 bij elkaar voor dit
project, genoeg voor 100 operaties.
Status?
Afgerond
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Ook in 2018 mochten we weer vele giften ontvangen om de lopende maar ook nieuwe projecten te
financieren. De Kerstcollecte was weer hartverwarmend en deze blijft heel constant. Wel moesten we
voor het derde jaar op rij onze reserve aanspreken. Dat is niet erg want het hebben van een reserve
is geen doel op zich. Een reserve is echter wel nodig om meerjarige afspraken binnen de projecten te
kunnen maken. En niet vaak maar wel regelmatig mogen we een legaat ontvangen die de reserve weer
op peil brengt.
Sterk samengevat zag ons huishoudboekje er in 2018 als volgt uit:

Specificatie besteed aan doelstellingen 2018:
Medische Sociale en Educatieve projecten
Medhen Social Center - Huisjesrenovatie

20.000

TTAF - Oogoperaties in Kofele

10.000

FSA - Schoolmaaltijden voor kinderen uit arme gezinnen

22.500

Heijboer - Oogoperaties in Bahir Dar

14.304

FGCF - Blindenonderwijs in Wotet Abay

9.500

Heijboer - Oogoperaties op Dek Island

4.769

FGCF - Bouw Firin basisschool in Finote Selam

15.410

SCDPA - Wasserette door gehandicapte vrouwen

4.900

Giovanni - Kansarme schoolkinderen in Dembi Dolo

3.500

SSH - Bouw vier klaslokalen Sayimanaschool

21.882

SSH - Onderwijs aan blinde kinderen (schooljaar 2018-2019)

8.000

Diversen MSE

4.023
138.788

Visserijprojecten
FFA - Visserij op lake Fincha

454

FFA - Botenbouwtraining

10.123

FFA - Botenbouwtraining

41.750

Diversen visserij

2.085
54.411

Landbouw- en technische projecten
SEDA - Tuintjesproject voor landloze vrouwen

13.720

FGCF - Schooltuintjes Sebetamit & Wotet Abay

36.000

Giovanni - Arme boeren rond Dembi Dolo
Giovanni - Graanmolen in Karro

6.900
15.000
71.620

Structurele hulp

21.578

Voorlichting / Bewustmaking
27.877
Totaal besteed aan doelstellingen:

314.274**
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e
2018

e
2017

Inkomsten
Baten van particulieren
Baten van subsidies en overheden

221.285

242.474

3.250

2.906

Baten van andere organisaties zonder winststreven

22.790

27.800

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten

20.179

25.292

267.504

298.472

314.274**

336.265

Wervingskosten

20.685

21.057

Kosten beheer en administratie

14.385

14.508

Totaal lasten

349.344

371.830

Saldo voor financiële baten en lasten

81.840-

73.358-

1.191-

1.048-

83.031-

74.406-

Totaal baten
Uitgaven

Besteed aan doelstellingen (zie specificatie 2018)

Financiële baten en lasten
Tekort onttrokken aan het eigen vermogen
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Balans per 31 december 2018
IN EURO’S
ACTIVA

31-12-18

Materiële vaste activa
Benodigd voor de bedrijfsvoering
Onroerende zaken
Inventaris

310.113
453
310.566

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

578
578

Liquide middelen
Bank, rekening-courant
Kas

422.766
356
423.122

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

734.266

31-12-17

Eigen Vermogen
Reserves
Continuïteitsreserve

225.000

Bestemmingsreserve

310.566

Overige reserves

154.618

Fondsen
Bestemmingsfondsen

34.865
725.049

Schulden
Belastingen en sociale heffingen

1.082

Overige schulden en overlopende passiva

8.135
9.217

TOTAAL PASSIVA

734.266

Bij de jaarrekening is door Vivan accountants - adviseurs een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt. Dit overzicht is afgeleid van de volledige jaarrekening en is niet
zelfstandig onderworpen aan de accountantscontrole.
Belangstellenden kunnen gratis een kopie van de volledige jaarrekening aanvragen.
De giften aan de Interkerkelijke stichting Ethiopië/Eritrea zijn fiscaal aftrekbaar.
Ook stelt de stichting het zeer op prijs legaten of testamentaire beschikkingen te ontvangen.
De notaris helpt u bij een regeling, informatie hierover is ook te verkrijgen bij de stichting.
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Foto op de voorzijde:
Een metselaar bezig aan
de uitbreiding van de
Sayimana Borko school

