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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:

Administratie: Dhr. Henk Oost

Mobiel: 06-49526085

Kantoor en expositie zijn iedere werkdag geopend 

van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak

Bet Tesfa

Winkel voor tweedehands kleding

Geopend: dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

Inname kleding: bij voorkeur tijdens openingstijden winkel.

Ook staat er een kledingcontainer bij de winkel en tegenover Intertoys, ’t Klif 4-7 Urk.

Aanvraag voor een presentatie: bel kantoor 

 @isee_urk

 Stichting Ethiopië

 Stichting Ethiopië



4

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 bevol-

king 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 ontwikkelingspro-

blematiek;

• Exploiteren van een expositieruimte met Ethiopische en Eritrese kunst-, godsdienstige-, culturele- 

en gebruiksvoorwerpen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt :

Willem Jan Wakker voorzitter

Marja Visscher secretaris

Geert Bakker penningmeester

Frans Hollewand commissie Landbouw & Techniek

Johannes Koffeman commissie Visserij

Elske Schilder commissie Medisch/Sociaal/Educatief

Hetty Kramer commissie Winkel

Structuur van de stichting

Bestuur

Fondswerving
en 

Communicatie
Projecten
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Wijk 4-102

Urk onderhoudt al decennialang banden met 

Ethiopië en Eritrea. In 1973 ontstond die band 

toen er een grote hongersnood heerste en twee 

dames een collecte op Urk organiseerden. De 

hulp gaat nu via projecten die erop gericht zijn 

de leefomstandigheden van de allerarmsten 

structureel te verbeteren. De stichting, die 

onder de bevolking een breed draagvlak heeft, 

organiseert nog jaarlijks op Eerste Kerstdag een 

collecte. Met die opbrengst zijn al vele projec-

ten in de twee Afrikaanse landen gerealiseerd.

Alles vindt plaats in één gebouw, Bet Tesfa 

(Huis van Hoop) op het adres Wijk 4-102 en ligt 

aan één van de pleintjes in het Oude Dorp.

Winkel met
tweedehands kleding
Op de benedenverdieping is  een 

winkel met tweedehands kleding. 

De opbrengst van de vintage outfits 

gaat naar projecten in Ethiopië en 

Eritrea.

Openingstijden: 

di. t/m do. 14.00-17.00 uur.

Expositie / presentatie
Op de bovenverdieping is een permanente 

expositie over de kunst, cultuur en religie 

van Ethiopië (toegang gratis).

Op afspraak kan een presentatie over de 

projecten van de stichting gegeven worden.

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00-12.00 

en 14.00-17.00 uur (anders op afspraak).

Zie ook: het Goede doelen arrangement 

 bij Tourist Info Urk.
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Verbouwing
De stichting bezat in 2019 

twee gebouwen.

Het oudste pand, Wijk 4-45, 

is in 1987 aangekocht en 

werd gebruikt voor het 

sorteren van tweedehands 

kleding om naar Ethiopië en 

Eritrea te versturen.

In die tijd werd jaarlijks tot 

200 ton tweedehandskle-

ding verzonden, zonder dat 

er invoerrechten op geheven 

werden.

Sinds 1994 mogen alleen 

goederen die bijdragen aan 

een structurele ontwikke-

ling zonder invoerrechten 

ingevoerd worden, mits dit 

schriftelijk is overeengeko-

men. Daar valt kleding niet 

onder. Sindsdien werd het 

pand gebruikt als winkel 

voor tweedehands kleding.

Het kantoor, Wijk 4-102, 

werd in 2010 aangekocht, 

de benedenverdieping werd 

gebruikt als expositieruimte 

en de bovenverdieping als 

kantoor en vergaderruimte.

 

Het oudste pand begon de 

laatste jaren steeds meer 

onderhoud te vergen.

Daarom werd in 2019 beslo-

ten om alle functies onder 

te brengen in één gebouw.

Daar was wel een verbou-

wing nodig.

Het kantoor en de vergader-

ruimte werden samenge-

voegd, de expositieruimte 

ging naar boven en de 

winkel kwam beneden.

De verbouwing van Wijk 

4-102 kon geheel gefinan-

cierd worden uit de verkoop 

van Wijk 4-45.

De meerwaarde uit de ver-

koop kwam ten goede aan 

projecten in Ethiopië.

In juli werd bijna het hele 

gebouw leeggehaald en van 

september tot eind decem-

ber werd er verbouwd. Er 

kwamen heel veel gebreken 

aan het licht die tijdens vo-

rige verbouwingen aan het 

oog waren onttrokken.

Het resultaat was wel een 

geheel gerenoveerd pand 

waarmee we de komende 

decennia weer mee vooruit 

kunnen.



7

Daarnaast werd, vooral in de 

zomermaanden, 

de expositie regelmatig bezocht.

 

We zijn actief geworden op 

social media: Twitter, Facebook 

en Instagram.

Communicatie
Wij hebben drie keer ons bulletin aan u verzon-

den, in maart, september en december.

In 2019 is onze website geheel vernieuwd. Alle 

ontwikkelingen binnen de projectenworden 

actueel bijgehouden.

We hebben in onze expositieruimte vijf keer 

een uitgebreide presentatie mogen geven.

De QR-code van de website

Kerstcollecte
Ook in 2019 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 92.912,69 opgebracht, een 

geweldig bedrag waarvoor de bevolking van Ethiopië 

de gulle gevers erg dankbaar is.

Dit bedrag is excl. wat via de bank ontvangen wordt.

 

@isee_urk

 

Stichting Ethiopië

 

Stichting Ethiopië
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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 de 
winkel nooit kunnen functioneren als nu.

In 2019 heeft de verkoop in deze winkel e 25.000 

opgebracht voor het werk in Ethiopië en Eritrea.

Bet Tesfa is iedere dinsdag-, woensdag- en don-

derdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 

Iedereen is dan uiteraard van harte welkom. 

Aan de voorkant is er in 2019 niet veel veran-

derd, maar aan de achterkant des te meer. De 

onverkoopbare restkleding ging normaal gespro-

ken naar een sorteerbedrijf. Hier werd de kleding 

gerecycled tot geluidsisolatie en vulling van 

stoelen. In de loop van het jaar ging dat stroever. 

In mei moesten we wekenlang wachten voordat 

de restkleding afgevoerd kon worden. Toen bleek 

dat wereldwijd de tweedehands kledingmarkt 

was ingestort. Hoewel de overheid de inzame-

ling van tweedehands kleding stimuleert (ook de 

vodden inzamelen!) blijkt de realiteit heel anders 

te zijn. China sloot de grenzen voor tweede-

hands kleding en de markt stortte volledig in.

In november konden we de kleding nog gratis bij 

de afnemer brengen. Maar in de toekomst zal de 

restkleding als afval gestort moeten worden, met 

de bijbehorende kosten.

Het zal nog vele jaren duren voordat restkleding 

wel goed gerecycled kan worden.

Gevolg is dat we kritischer worden bij de inza-

meling. De baten moeten immers wel groter zijn 

dan de lasten.

De restkleding bracht in 2019 toch nog een be-

drag van e 3.500 op.

Bet Tesfa ‘Huis van Hoop’

De winkel voor tweedehands kleding
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DE PROJECTEN IN ETHIOPIË

1

2

3
4

56

7

8
9

10

11

 1 Addis Abeba

  - Renovatie van huisjes

  - Schoolmaaltijden voor arme kinderen

  - Cystoscoop Ithiel ziekenhuis

  - 20 fistel-operaties

 2 Debre Werk

  - Onderwijs aan kinderen met een handicap

 3 Lake Fincha & Lake Fincha

  - Visserij op Lake Fincha en Lake Amerti

 4 Debre Sina

  - Zelfhelpgroepen voor vrouwen

 5 Kofele

  - Bouw vier lokalen Sayimana school

 6 Hawassa

  - 20 kinderen op de bindenschool

 7 Arsi Zone

  - Tuinbouw door landloze vrouwen

 8 Bahir Dar

  - Eye medication

  - Schooltuin Sebetamit school

  - Bouw Bezawit basisschool

 9 Wotet Abay

  - Blindenonderwijs Wotet Abay basisschool

  - chooltuin Wotet Abay basisschool

 10 Finote Selam

  - Bouw Firin basisschool

  - Onderwijs aan kinderen met een handicap

 11 Dembi Dolo

  - Ondersteuning 20 arme kinderen 

   Abdi Gudina basisschool

  - Hulp aan 20 arme boeren
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Ontwikkelingen in Ethiopië en Eritrea in 2019

De situatie in Ethiopië
Het belangrijkste nieuws, wat ook internationaal 

belangrijk is, is dat er op 10 maart een vliegtuig 

neerstort, een Boeing 737 Max 8, met 157 slacht-

offers.

Premier Abiy Ahmed gaat in 2019 door met de 

hervormingen en krijgt internationaal veel lof 

daarvoor en uiteindelijk in december zelfs de 

Nobel-prijs.

Er komt meer vrijheid in Ethiopië en daarmee 

neemt ook  de onrust toe. Verschillende regio’s 

met verschillende 

stamculturen wan-

trouwen elkaar en 

daardoor neemt de 

onrust in het land 

weer toe. Ook de 

diverse regio’s ru-

ziën onderling over 

grondgebied en 

langs hun grenzen 

vinden steeds meer 

incidenten plaats.

In juni is er grote 

onrust in Bahir 

Dar, er is sprake 

van een coup. 

Het internet word 

direct geblokkeerd. 

Hooggeplaatste 

functionarissen 

worden dood-

geschoten, vele 

honderen mensen 

gearresteerd en 

ook journalisten 

gevangen gezet. De 

regio’s Amhara en 

Tigray beschuldi-

gen elkaar van het 

destabiliseren van 

Ethiopië.

Ethiopië is blijkbaar 

diepverdeeld en er is nog een zeer lange weg  te 

gaan.

Het lijkt er steeds meer op dat Ethiopië op een 

nieuwe burgeroorlog afstevent.

Er zijn steeds meer demonstraties die uitmon-

den in ernstig geweld.

Toch blijven grote onregelmatigheden uit.

Sidamo zone is een onderdeel van de regio SNNP, 

maar heeft het gevoel daar niet serieus geno-

men te worden en wil daarom een eigen regio 

vormen. Tijdens een referendum wordt gekozen 

voor autonomie. Gevreesd wordt dat ook andere 

zones hetzelfde willen en het land zo versnip-

pert.

In mei 2020 zijn er verkiezingen, en die moeten 

eerlijk, geloofwaardig en transparant verlopen. 

Het buitenland doneert vele miljoenen om dit te 

stimuleren.

Een nieuwe kieswet is aangenomen. Een belang-

rijke verandering is dat de kiesdrempel omhoog 

gaat om versplintering tegen te gaan.

Hele kleine partijen worden zo gedwongen 

samen te werken. Niet iedereen is het daarmee 

eens. De oppositie dreigt in  hongerstaking te 

gaan tegen de nieuwe kieswet.

Jawar Mohammed, een activist in de diaspora, 

keert terug vanuit de VS en wil de komende ver-

kiezingen het opnemen tegen Abiy Ahmed.

Drie grote partijen, ADP, ODP en SEPDM gaan 

samenwerken en vormen zo de Prosperity Party.

De laatste drie jaar is de economie gemiddeld 

jaarlijks met 9,6% gegroeid, de inflatie met 13,1%. 

De kloof tussen arm en rijk neemt toe. Buiten-

landse bedrijven uit vooral Azië en het Midden-

Oosten investeren flink in Ethiopië. De vrees is 

dat de onrust in het land de economische groei 

zal vertragen.

De eerste helft van 2019 stijgt de export nog met 

10%, de tweede helft daalt die met 20%.

In 2019 is er 135 miljoen dollar minder geëxpor-

teerd dan het jaar ervoor.

De dienstensector in Ethiopië groeit flink, deze 

is al 40% en wordt al bijna belangrijker dan de 

landbouw. Ethiopian Airlines is in één jaar met 

30% gegroeid.

Het vliegveld van Addis Abeba is vergroot van 7 

miljoen naar 22 miljoen reizigers per jaar.

Mijnbouw levert 3% van het BNP van Ethiopië. 

Buitenlandse bedrijven moeten dit percentage 

op 10% brengen.
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Door klimaatverandering gaat de koffieplant 

het moeilijk krijgen in Ethiopië. Nu werken 15 

miljoen mensen in de koffieteelt en de export 

daarvan brengt jaarlijks 1 miljard dollar op.

Toch zijn er plannen om de koffieopbrengst in 

vijf jaar tijd te vervijfvoudigen.

Er is 1,2 miljoen ton koffie geëxporteerd. Ethio-

pië wil de opbrengst met 600.000 ton verhogen, 

omdat de vraag vanuit China sterk groeit.

In 2019 is de Grand Renaissance Dam voor twee-

derde klaar.  Als de dam klaar is kost het vullen 

van het reservoir vijf tot tien jaar. Soedan en 

Egypte zijn bang dat zij gedurende die tijd veel te 

weinig water krijgen.

De situatie in Eritrea
In 2018 werd de vrede getekend met Ethiopië en 

werden economische sancties opgeheven.

De grenzen gingen weer open. Er was hoop op 

verbetering, maar die blijkt er toch niet te ko-

men.

Er is nog geen enkele gevangene vrijgelaten en 

de economie blijft zwak.

Alleen Eritreeërs van boven de 50 mogen het 

land verlaten 

Na het openen van de grenzen komt de handel 

weer op gang, waar vooral de Ethiopische hande-

laren van profiteren. Eritrea heeft daarop op 22 

april de grenzen weer gesloten.

Inmiddels zijn 1½ miljoen mensen Eritrea ont-

vlucht, 3½ miljoen blijven achter.

20% van de achtergebleven bevolking is verplicht 

in militaire dienst.

Eritrea wordt ervan beschuldigd dat de school-

jeugd eerst in militaire dienst moet voordat ze 

hun diploma mogen 

halen. Het is dan ook 

vooral de jeugd die 

probeert te vluchten.

In juni neemt de 

Eritrese overheid 

alle klinieken van de 

Rooms Katholieke 

Kerk in beslag en 

sluit die, alle pati-

enten moeten naar 

huis.

De zwarte markt in 

Eritrea is groot. Of-

ficieel krijg je voor 

100 Ethiopische birr 

54 Eritrese Nakfa.

Op de zwarte markt 

krijg je daar 74 Nakfa voor.

Toch begint Soedan 

langzamerhand ver-

trouwen te krijgen in 

de Grand Renaissan-

ce Dam. Soedan mag 

elektriciteit kopen 

en een constante 

toevoer van water 

geeft mogelijkheden 

tot irrigatie.

In juli zijn op één 

dag 350 miljoen 

bomen geplant, een 

wereldrecord

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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Onderwijs voor kinderen 
met een beperking
In maart en in november 2019 heb ik de ver-

schillende projecten van ISEE in Ethiopië mogen 

bezoeken en dan met name de ‘special need” 

projecten. Dit zijn projecten die speciaal ontwik-

keld zijn voor blinde, dove, lichamelijk en geeste-

lijk beperkte kinderen zodat die ook naar school 

kunnen. Deze kinderen worden nog steeds weg-

gestopt in Ethiopië maar omdat er langzaamaan 

bewustwording ontstaat dat deze kinderen net 

zo goed mee kunnen draaien in de maatschap-

pij als ieder ander kind en ook goed onderwijs 

verdienen komen er steeds meer van dit soort 

aanvragen bij ISEE binnen. De projecten die we 

steunen blijken stuk voor stuk succesverhalen 

te zijn. We doen dit in samenwerking met onze 

partner in Ethiopië, FGCF met 

als enthousiaste directeur, Ye-

halem Abebe. Deze spontane 

en inspirerende man hebben 

we in 2017 ontmoet tijdens 

onze 2-jaarlijkse workshop 

in Addis Abeba. Vervolgens 

werken we al 3 jaar met veel 

genoegen en vertrouwen 

samen met deze NGO.

 

Ik wil graag iets vertellen over 

de bezoeken die ik in 2019 

heb mogen doen voor ISEE. In 

maart zijn we met een groep 

afgereisd om de projecten te 

bezoeken maar ook om weer 

een workshop te organiseren 

in Addis Abeba. Deze work-

shops blijken steeds weer 

heel inspirerend en informa-

tief te werken voor zowel ISEE 

als de Ethiopische partners. 

Deze hopen we dan ook weer 

in 2021 te mogen organiseren. 

 

In het voorjaar hebben we 

een bezoek gebracht aan de 

blindenschool in Hawassa, 

werkgroep Wolvega zamelt 

hier al jaren geld voor in en 

het is werkelijk een prachtige plek om te zijn. 

Twintig blinde kinderen worden hier onderwezen 

maar krijgen hier ook eten, onderdak en verzor-

ging. Tijdens de koffie ceremonie kregen we een 

toespraak en een bedankje van de kinderen die 

eerder op deze school zaten en vervolgens zijn 

ingestroomd in het reguliere onderwijs. Zo mooi 

om te horen dat deze jongens zich zo kunnen 

ontwikkelen ondanks hun handicap. Ze doen het 

heel goed op school en omdat ze nu ook steun 

vanuit hun gemeenschap krijgen worden ze in 

staat gesteld om een menswaardig bestaan te 

krijgen. Dat ene zetje van een paar jaar geleden 

heeft dus grote gevolgen. Prachtig om te zien.

In november heb ik samen met Harry een aantal 

scholen bezocht, die met behulp van FGCF en o.a. 

ISEE zijn gebouwd en waarin ook lokalen voor de 

special need kinderen zijn gemaakt.

Wotet Abay is geweldig om te zien, 3 jaar geleden 

was ik daar voor het eerst en het is zo mooi om 

al de veranderingen en vooruitgang te zien. Het 

leerlingenaantal is van 1700 naar 2500 gegaan.

De special need class heeft 37 leerlingen, groeit 

ieder jaar hard. De oude tafels zijn vervangen 

door ronde tafels (wat ook weer met het holis-

tisch denken en werken heeft te maken) dit heeft 

een beter effect op de kinderen w.b. samenwer-

king en spelen met elkaar.

Er staan computers waarmee de dove kinderen 

leren schrijven en gebarentaal leren.

De blinde kinderen gebruiken een speciaal pro-

gramma wat Jaws heet doormiddel van de letters 

hardop voor te lezen zodra deze ingetypt worden.

  

Ook is het aantal leraren verdubbeld, de lokale 

overheid is zo tevreden dat ze nog twee leraren 

hebben toegewezen gekregen. Deze krijgen een 

training van FGCF om les te kunnen geven aan de 

special need kinderen.

De plannen voor een volgende stap voor deze 

school zal zijn dat de kinderen een eigen stukje 

grond krijgen zodat ze hun eigen groente en fruit 

kunnen verbouwen, ze krijgen ook een stekje 

mee naar huis zodat hun ouders dit ook leren. 

De groene ruimte zal dan ook gebruikt kunnen 

worden voor buiten lesgeven.

De Firin school ligt middenin het dorp Fenote 

Selam. Op de plek van de oude omheining zijn 

bomen geplant zodat er volgend jaar een groene 

afscherming is gegroeid. Het middenterrein is 

ook nog kaal, de beplanting is er al wel maar 
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moet nog groeien. Ook hier zien de lokalen voor 

de special need er verzorgd, koel en mooi inge-

richt uit. De jongste kinderen waren helaas niet 

meer aanwezig, we waren net te laat. De oudere 

klas had wel les en daar zagen we ook de dove 

en blinde kinderen voor een computer zitten 

waarop ze leerden typen en gebarentaal leerden. 

De verstandelijk beperkte kinderen kregen les in 

handenarbeid en via spelletjes leerden ze allerlei 

vaardigheden. Er zaten 2 kinderen met het syn-

droom van Down op de grond te spelen De lerares 

legde ons wel het een en ander uit. Op de vloer 

ligt bv wat zachter materiaal zodat ze prima op de 

grond hun spel kunnen spelen.

 

Om de volgende school te bezoeken worden we 

al heel vroeg opgehaald omdat het een lange rit 

is naar Debre Work. Een rit van 3 uur door een 

prachtig landschap en onderweg koffie in een 

lokaal koffierestaurantje, geen straf dus.

Op deze school zitten 1900 leerlingen en 37 disa-

bled kinderen.

FGCF is hier terecht gekomen omdat de Debre 

Work community hier zwaar op bleef aandrin-

gen. Ze wilden per se dat FGCF hun kwam helpen 

vanwege de verhalen van de Sebatemet school. 

Er is heel veel gedaan door de eigen bevolking, 

dat was de voorwaarde die FGCF gesteld heeft. 

70% van het bedrag is bij elkaar gebracht door de 

bevolking.

ISEE heeft het Special Need gedeelte voor haar 

rekening genomen. Het klaslokaal van de dove en 

geestelijk gehandicapten kinderen is groot, helder 

en koel. Ook hier weer veel materialen om mee 

te werken. twee blinde jongens van 22 en 23 jaar 

zaten in een apart lokaal met 

computers. Op het moment 

dat wij er waren was er een 

stroomstoring en konden 

ze ons niet iets laten zien, 

maar ze vertelden wel dat ze 

blij waren dat ze nu konden 

leren. Een warm welkom 

van heel veel kinderen, een 

prachtig groot terrein met 

heel veel bomen en planten. 

Solomon van FGCF verdeelt 

alle planten, fruit en groenten 

tussen de scholen en geeft 

de kinderen les hoe ze deze 

moeten verzorgen en ver-

meerderen.

Achter de school een enorm 

terrein waar sportlessen 

en biologie lessen worden 

gegeven. Ook hier zijn weer 

bomen aangeplant. Onder 

een enthousiaste leiding van 

een jonge directeur is ook 

deze school een succes.

 

Al met al hebben we een druk 

2019 mogen hebben, veel pro-

jecten mogen steunen omdat 

dit alles mogelijk wordt ge-

maakt door u. De acties die gehouden worden, de 

moeite die men neemt om de hulpvraag vanuit 

Ethiopië te kunnen en willen steunen. 

Er zijn weer zulke mooie projecten gerealiseerd 

hierdoor, waarvoor heel erg veel dank. Ik ben nog 

steeds blij en dankbaar dat ik voor deze stichting 

mag werken. Als je tijdens een projecten bezoek 

de kinderen ziet en de resultaten van het werk 

wat verzet is ziet ben ik iedere keer weer dank-

baar en enthousiast. 

Bedankt mensen, voor al uw goede gaven en be-

langeloze inzet, namens de mensen maar vooral 

de kinderen in Ethiopië.

Elske Schilder

Commissie Smelt, samenvoeging 

MSE en Landbouw & Techniek.

Yehalem vertelt hoe de Universiteit van Bahir 

Dar onderzoekt hoe men stenen kunnen maken 

van de klei die lokaal aanwezig is. Verschil-

lende combinaties van verschillende soorten 

grondstoffen in verschillende verhoudingen 

worden onderzocht. Inmiddels is bekend van 

welke combinatie de beste stenen kunnen wor-

den gemaakt. Dit is goedkoper en efficiënter 

gebruik van de beschikbare grondstoffen.
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Schooltuintjes op de scholen 
van Sebetamit en Wotet Abay

Door Frans Hollewand

Schooltuinen Sebatemit en Wotet Abay

In samenwerking met de Frances G. Cosco 

Foundation (FGCF) heeft de stichting ISEE op 

basisscholen in Sebatemit en Wotet Abay klas-

sen opgestart voor kinderen met “special needs”. 

Deze scholen liggen op een groot terrein met 

veel groene ruimte. Vanuit de dorpen rond deze 

scholen kwam de vraag of er mogelijkheden zijn 

om schooltuinen te ontwikkelen. FGCF heeft 

deze vragen opgepakt en een projectvoorstel 

geschreven met twee belangrijke componenten. 

Het ene deel bestaat uit het planten van rijen 

snelgroeiende bomen langs de leslokalen. Bin-

nen enkele jaren geven deze bomen de mogelijk-

heid voor buitenonderwijs, omdat ze schaduw-

plekken vormen. Tijdens één van onze bezoeken 

Bomenrijen 

in aanplant                                                   

Bomenrijen na 1 jaar Begin van de schooltuin
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bleek al hoe comfortabel het is om onder bomen 

te overleggen over de voortgang op de scholen. 

Binnen enkele jaren kunnen leerlingen buiten 

les krijgen onder deze nieuw geplante bomen. 

Dit is ook dringend nodig want de goed functio-

neerde scholen trekken steeds meer leerlingen. 

Met buitenonderwijs kan er flink bespaard wor-

den op het bouwen van nieuwe leslokalen. 

Het tweede deel van het project bestaat uit 

het ontwikkelen van tuinen voor het telen van 

voedsel. Kinderen leren hoe belangrijk het is om 

eigen voedsel te telen en daar waar mogelijk 

dit ook mee te nemen naar de thuis situatie. De 

combinatie van buitenonderwijs en de lessen in 

voedselproductie laten zich heel goed combine-

ren. 

De bijdrage die ISEE verleent aan dit project 

wordt gebruikt voor waterpompen, waterleidin-

gen, bouwen van waterreservoirs, aanschaf van 

plantmateriaal en het aanstellen van 2 specia-

listen/begeleiders. Het project heeft een looptijd 

van 3 jaar , 2018-2021.  De hiernaast getoonde 

foto’s geven een beeld van het resultaat tot nu 

toe. 

Beregening Grondbewerking

Eerste 

gewassen
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ETHIOPIË

Family Service Association
Onderwijsondersteuning aan 60 schoolkinderen

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 rondom de school zijn veel ouders 

te arm om hun kinderen naar school te kunnen 

laten gaan; wij sponsoren daarvan 20 kinderen, 

zodat ze nu wel een kans krijgen

Kosten en duur van het project?

e 3.500 per jaar, voor de jaren 2018 t/m 2026

Status?

Doorlopend project

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 kin-

deren ook een schooluniform en lesmateriaal.

Kosten en duur van het project?

e 16.000  voor het schoojaar 2018/2019 

en e 16.000  voor het schoojaar 2019/2020.

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 ver-

sterken 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.

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 leerlin-

gengroei opvangt. Na deze periode moeten de 

opbrengsten en de kosten van de schooltui-

nen in evenwicht kunnen zijn.

Kosten en duur van het project?

e 36.000 in de jaren 2018 t/m 2020

Status?

In uitvoering.
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Salu Self Help
Vier klaslokalen voor Sayimanaschool

Wat houdt het project in?

In 2012 was de Sayimanaschool ons jubile-

umproject. De school is nog niet af, er moeten 

nog vier lokalen worden gebouwd en inge-

richt. 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 augustus 2019 afgerond.

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?

Inmiddels afgerond.

Dit project kwam tot stand met medewerking van
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Medhen Social Center (MSC)
Algemene ondersteuning van het werk van Medhen Social Center.

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 vast-

gestelde (veel te lage) prijs opkoopt. De vissers 

gaan zich verenigen in een coöperatie, ze wor-

den 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.

Status?

In uitvoering.

Dit project komt tot stand met 

ondersteuning van PKN Nagele

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 woningzoe-

kenden. 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 onder-

steund. 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.

Is dit een pro-
ject van Impul-
sis???????
Vorig jaar nog niet!
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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?

Eind 2019 afgerond.

Salu Self Help Blind and 
Handicapped Association
Braille-onderwijs op de blindenschool in Hawassa

Dit project komt tot stand 

met medewerking van 

Werkgroep Wolvega 

en PKN Wolvega.

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 inge-

diend voor de komende drie jaar.

Kosten en duur van het project?

Dit project betreft schooljaar 2018/2019. Onze 

bijdrage van e 8.500 is niet voldoende voor het 

hele schooljaar. Gedurende het schooljaar moet 

een meerjarenplan met een toekomstvisie wor-

den opgesteld, voordat de rest van het schooljaar 

gefinancierd gaat worden.

Status?

In uitvoering.
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Sustainable Environmental 
Development Action (SEDA)
Introductie van duurzame landbouw

Wat houdt het project in?

Het gebied van de Rift Valley is door klimaatver-

andering een kwetsbaar gebied en de inkomsten 

uit de landbouw daar lopen terug. De bevolking 

zoekt alternatieve inkomsten, o.a. door illegale 

houtkap, wat de problemen verder verergert. Met 

name de mensen zonder land hebben het het 

zwaarst. Dat zijn vaak vrouwen en jongeren. Het 

doel van het project is om vrouwen en jongeren 

met alleen grond bij hun huis op een duurzame 

maar toch rendabele manier landbouw te laten 

bedrijven. Wat ook bijdraagt aan de armoede is 

dat deze groep mensen vaak analfabeet zijn. 300 

vrouwen worden getraind in duurzame landbouw, 

ze krijgen daartoe zaden en landbouwgereed-

schap. Ook gebruiken ze energiezuinige oventjes 

in hun huishouden. Naast deze 300 vrouwen 

worden ook 300 mannen getraind. Ook worden 60 

pompen uitgezet bij de allerarmste vrouwen. Ook 

leren ze lezen en schrijven en worden getraind in 

het opzetten van zelfhelpgroepen en moeten zo 

bewust worden van het eigen kunnen.

Kosten en duur van het project?

e 73.270 in drie jaar, van 

september 2019 tot september 2022

Status?

In uitvoering.

JeCCDO
Opstarten van vrouwen zelfhelpgroepen in Debre Sina

Wat houdt het project in?

Debre Sina is een stadje van 13.000 inwoners. 

Er is geen industrie en bijna geen handel. Er is 

grote armoede. De vrouwen grijpen iedere gele-

genheid aan om geld te verdienen.

Er worden 24 zelfhelpgroepen opgezet, ieder 

20 deelneemsters. Iedere zelfhelpgroep (SHG) 

heeft een onderling kredietsysteem. Alle 

zelfhelpgroepen vormen samen een CLA, een 

Cluster Level Association. Deze organiseert 

activiteiten die boven een zelfhelpgroep 

uitstijgen. De deelneemsters concentreren zich 

in eerste instantie op kleinschalige tuinbouw 

naast het eigen huis, houden van kippen, 

vetmesten van schapen en het opzetten van 

kleine winkeltjes. Zij krijgen daartoe een lening 

uit onze bijdrage. De dames komen regelmatig 

bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, elkaar 

te steunen en te helpen en nieuwe ideeën op 

te doen. Als hun onderneminkje rendabel is 

en ze hebben hun lening trouw terugbetaald, 

kunnen ze een tweede lening krijgen (uit het 

teruggekomen geld) om hun zaak uit te breiden, 

in overleg met haar collega’s.

Kosten en duur van het project?

In totaal kost het project e 50.200 en het duurt 

drie jaar, van midden 2019 tot midden 2022.

Status?

In uitvoering.
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Frances G. Cosco Foundation
Bouw Bezawit basisschool bij Bahir Dar

Familie Heijboer
Eye Medication in Bahir Dar en Dek Island

Wat houdt het project in?

Familie Heijboer bezoekt ieder jaar 

Bahir Dar. In het verleden om we-

zen 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  blin-

den en slechtzienden gescreend. De 

verwachting is dat de meesten een-

voudig ter plekke geholpen kunnen 

worden, Ongeveer een derde moet 

geopereerd worden.

Kosten en duur van het project?

Het project duurt drie maanden, ja-

nuari t/m maart. De Stichting draagt 

e 14.800 bij, genoeg voor ongeveer 250 operaties.

De familie Heijboer heeft een eigen achterban, 

deze brengt e 13.500 extra bij elkaar voor dit 

project.

Status?

Afgerond.

Wat houdt het project in?

Bezawit is een boerengemeenschap, op de grens 

van de gemeente Bahir Dar. Dit is een bestaande 

school gebouwd uit lokaal materiaal. Het aantal 

boerenbedrijfjes kan in deze regio niet verder 

groeien en de meeste kinderen zullen elders 

werk moeten vinden, in de stad is vooral be-

hoefte aan geschoolde werknemers. Daarom is 

er dringend behoefte aan een betere school.

De hele school kost e 151.000. 70% wordt bekos-

tigd door de gemeenschap zelf, 30% komt van 

buitenlandse donoren.

Kosten en duur van het project?

e 36.003 in drie jaar, van 2019 t/m 2021.

Status?

In uitvoering.
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Mulu Muleta
Cystoscoop voor Ithiel ziekenhuis
in Akaki

Wat houdt het project in?

In Akaki, een buitenwijk van Addis Abeba, is 

onlangs een ziekenhuis geopend. Hier worden 

o.a. vrouwen met fistels geopereerd. Voor deze 

operaties is een cystoscoop nodig. Deze is niet 

makkelijk te koop in Ethiopië, bestellen in 

Ethiopië is bijna onmogelijk, deze wordt dus 

geïmporteerd vanuit Nederland.

Kosten en duur van het project?

Het hele apparaat inclusief verzending kost 

e 9317,83. De stichting heeft van twee grote 

donoren samen e 7.500 ontvangen.

De cystoscoop wordt aangekocht 

en verzonden in april en mei.

Status?

Door allerlei bureaucratische rompslomp 

kwam de cystoscoop pas in december aan

Mulu Muleta
20 fistel operaties

Wat houdt het project in?

Vrouwen die een gecompliceerde bevalling heb-

ben kunnen na de bevalling incontinent worden. 

Zij worden daarom vaak uitgestoten door hun 

omgeving.

Een simpele operatie kan deze kwaal verhelpen. 

In het Ithiel ziekenhuis in Akaki (een buitenwijk 

van Addis Abeba) worden deze vrouwen geope-

reerd. Na de operatie kunnen de vrouwen weer 

normaal functioneren en gaan weer terug naar 

huis.

Een operatie kost geld en niet iedereen kan dat 

betalen, vooral de allerarmsten kunnen de eigen 

bijdrage niet bij elkaar krijgen. Het resultaat is 

dat vrouwen zich niet laten opereren en noodge-

dwongen thuis blijven.

Soms wordt er jarenlang gespaard om de reis 

naar het ziekenhuis te kunnen betalen.

Het ziekenhuis heeft zich garant gesteld dat 

zij minimaal 20 arme vrouwen gratis opereert. 

De stichting stelt zich garant voor een tweede 

twintigtal.

Kosten en duur van het project?

Deze 20 fisteloperaties worden in de 

periode 2019/2020 uitgevoerd en kosten 

in totaal e 12.351.

Status?

In uitvoering.

Dit project komt tot stand 

met hulp van Familiefonds 

Wierda-Baas en 

Soroptimistenclub 

Noordoostpolder

Dit project komt 

tot stand met 

ondersteuning van
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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 dat 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.

Frances G. Cosco Foundation
Onderwijs aan kinderen met handicap op de basisschool in Finote Selam

Wat houdt het project in?

In Finote Selam is een nieuwe school gebouwd. 

Eén klaslokaal wordt gebruikt voor kinderen 

met een handicap. Dit lokaal moet natuurlijk 

aangepast worden, ook is aangepast meubilair 

en aangepast lesmateriaal nodig. De regionale 

overheid stelt een speciaal getrainde leerkracht 

aan voor deze klas.

Kosten en duur van het project?

e 15.370 september 2019.

Status?

Inmiddels afgerond.
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Financieel verslag over 2019

Specificatie besteed aan doelstellingen 2019:

Medische Sociale en Educatieve projecten

Medhen Social Center - Huisjesrenovatie 20.000

FSA - Schoolmaaltijden voor kinderen uit arme gezinnen in Addis Abeba 22.500

FGCF - Bouw basisschool in Finote Selam 15.409

Mulu Muleta - Cystoscoop voor Ithiel ziekenhuis in Akaki 1.162

FFA - Bouw basisschool in Wariho 38

Giovanni - Kansarme schoolkinderen in Dembi Dolo 3.500

SSH - Bouw vier klaslokalen Sayimanaschool in Kofele 13.544

SSH - Onderwijs aan blinde kinderen in Hawassa 39.950

Fam. Heijboer - Oogoperaties in Bahir Dar 28.271

FGCF - Onderwijs aan kinderen met een beperking in Finote Selam 11.488

Mulu Muleta - Fisteloperaties in Ithiel ziekenhuis in Akaki 12.351

FGCF - Bouw basisschool in Bezawit 16.001

FGCF - Onderwijs aan kinderen met een beperking in Debre Werk 21.335

Diversen MSE 6.378

211.927

Visserijprojecten

FFA - Visserij op lake Fincha 3.701

FFA - Visserij op lake Amerti 20.480

Diversen Visserij 6.741

30.921

Landbouw- en technische projecten

SEDA - Tuintjesproject voor landloze vrouwen bij Lake Ziway 19.998

Giovanni - Arme boeren rond Dembi Dolo 5.000

Giovanni - Graanmolen in Karro 800

JeCCDO - Zelfhelpgroepen voor vrouwen in Debre Sina 10.750

Diversen 720

37.268

Uitvoeringskosten 22.205

Voorlichting / Bewustmaking 27.089

Totaal besteed aan doelstellingen: 329.411

Ook in 2019 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 2019 als volgt uit:
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Financieel verslag over 2019

e

2019

e

2018

Inkomsten

Baten van particulieren  335.973  221.285 

Baten van subsidies en overheden  3.024  3.250 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  21.850  22.790 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten  15.095  20.179 

Totaal baten  375.942  267.504 

Uitgaven

Besteed aan doelstellingen (zie specificatie 2018)  329.411**  314.274**

Wervingskosten  19.824  20.685 

Kosten beheer en administratie  14.804  14.385 

Totaal lasten  364.039  349.344 

Saldo voor financiële baten en lasten  11.903  81.840-

Financiële baten en lasten  1.332-  1.191-

Tekort onttrokken aan het eigen vermogen 10.571  83.031-
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Financieel verslag over 2019
Balans per 31 december 2019

IN EURO’S

ACTIVA

Materiële vaste activa

Benodigd voor de bedrijfsvoering

Onroerende zaken 416.763

Inventaris 223

416.986

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 595

595

Liquide middelen

Bank, rekening-courant 242.363

Kas 1.8016

244.164

TOTAAL ACTIVA 661.745

PASSIVA

Eigen Vermogen

Reserves

Continuïteitsreserve 150.000

Bestemmingsreserve 389.223

Overige reserves 21.736

Fondsen

Bestemmingsfondsen 63.867

624.826

Schulden

Belastingen en sociale heffingen 1.027

Overige schulden en overlopende passiva 8.129

8.129

TOTAAL PASSIVA 663.982

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.



Foto op de voorzijde: 

Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar 

wordt het nieuwe schoolgebouw in Bezawit 

feestelijk geopend.
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