
Visserijketen Lake Tana
Rond Lake Tana wordt in Bahir Dar en in andere dorpen de visserij 
en de verdere activiteiten, zoals visverwerking, visverkoop en productie 
en herstel van netten ondersteund met materialen en vorming. 
De hele visserijketen wordt op een hoger en duurzaam plan gebracht. 
Dat leidt tot efficiëntere en beheersbare visserij (tegengaan 
overbevissing). Betere koeling, meer hygiëne leidt tot een betere 
prijs op de markt. Gebruik van verboden monofilamentnetten wordt 
vervangen door duurzame en door inwoners zelf vervaardigde netten. 
Vrouwen vervullen in de verwerking en de verkoop van vis en in de 
productie van de netten een belangrijke rol.

Activiteitenverslag
 2020

Verspreiding corona 
vertragen en de 
impact verminderen
Corona houdt ook Ethiopië in zijn greep. Er zijn nauwe-
lijks voorzieningen om op terug te vallen. Zoiets simpels 
als handen wassen, daarvoor is minimaal water en zeep 
nodig. Buiten de grote steden zijn de mensen voor water 
vaak aangewezen op centrale watertappunten.
In de Amhara regio worden mensen voorgelicht over 
de te nemen maatregelen. Op verschillende plaatsen 
worden watertappunten geplaatst om handen te kun-
nen wassen. Gezondheidsposten worden voorzien van 
beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes en hand-
schoenen, zodat het medisch personeel veilig hun pati-
enten kunnen (en durven) onderzoeken.

Dankbaarheid
Met trots sturen we u ons activiteitenverslag nieuwe stijl.
We zijn dankbaar dat we in het afgelopen jaar met uw steun 
zoveel projecten mochten uitvoeren. Meer dan ooit tevoren. 
Als bestuur van ISEE voelen we de verantwoordelijkheid 
om elke gift, groot of klein, goed te besteden. Dat zijn we 
verplicht aan u als gever en aan de ontvangers in Ethiopië.
In dit verslag laten wij u zien hoe in 2020 uw giften zijn 
besteed. Meer informatie staat op onze website. En zijn uw 
vragen dan nog niet beantwoord, stuur ons een e-mail of bel 
tijdens kantooruren. Wij geven u graag een toelichting.

Adres: Wijk 4-102, 8321 GH Urk. Tel. 0527-682123 
E-mail: isee@hetnet.nl • www.isee-urk.nl

Juni t/m 
september 
2020

€ 27.813,50
Verdubbeld door 
Wilde Ganzen

Eind 2020 
tot eind 2023 € 75.500,-



Wariho – Urk 
School
In het dorpje Wariho is een basisschool 
gebouwd voor ruim 200 kinderen. De 
dichtstbijzijnde school was twee uur lopen, 
voor de kleinste kinderen te ver weg. 
Dit project is opgezet samen met Wilde 
Ganzen. De naam van de school is Wariho-
Urk School.

Drie jaar, van midden 
2019 tot midden 2022

Ondernemende 
vrouwen starten een 
bedrijfje in Debre Sina
In Debre Sina worden 23 vrouwengroepen opgezet met ieder 20 
deelneemsters. Ze organiseren een onderling kredietsysteem om 
eigen bedrijfjes op te zetten. Wekelijks komen ze bij elkaar om 
leningen terug te betalen, ervaringen uit te wisselen en nieuwe 
leningen uit te zetten.

€ 50.200

2018-2021 € 129.382,-



Aangepast leslokaal voor 
gehandicapte kinderen
In Debre Work is een nieuwe school gebouwd. Eén lokaal is bestemd 
voor kinderen met een beperking, voornamelijk blinde, dove en licha-
melijk/geestelijk beperkte kinderen. Met aangepast lesmateriaal krijgen 
deze kinderen nu onderwijs zodat ze na een paar jaar instromen in het 
reguliere onderwijs op dezelfde school.

Gestart in 2020 
Looptijd 1 jaar € 21.335,- 

Sept. 2019 
tot sept. 2022 € 73.270,-

Duurzame 
landbouw 
voor landloze 
vrouwen. 
Rift Valley
Ieder jaar worden ongeveer 100 vrouwen 
getraind om in de eigen achtertuin een 
rendabele en duurzame tuinbouw op te 
zetten. Ze worden voorzien van zaden en 
landbouwgereedschap. De huishoudens 
worden voorzien van energiezuinige 
oventjes. Ook leren de vrouwen lezen en 
schrijven, opdat ze geheel zelfstandig 
worden.



Ondersteuning van 
arme boeren bij 
Karro en Gayibat
Een dertigtal boeren hebben wel land, maar zijn zo 
in de problemen geraakt dat ze hun boerenbedrijf 
niet meer kunnen uitoefenen. Het land brengt niks 
op. Ze worden maximaal twee jaar geholpen om 
hun bedrijf weer op gang te krijgen, dat men ook 
weer zaaigeld en geld kan reserveren voor een 
volgend jaar.

Andere projecten Looptijd Kosten

Schooltuintjes Sebetamit & Wotet Abay 2018-2020 € 36.000,-

Algemene werk 2018-2021 € 20.000,- per jaar

Feeding and school based project 2017-2020 € 22.500 per jaar

Firin school in Finote Selam 2018 t/m 2021 € 46.228,-

Cystoscoop in Akaki april/mei 2019 € 9.317,83

Kansarme schoolkinderen in Dembi Dolo 2018-2026 € 3.500,- per jaar

Bezawitschool bij Bahir Dar 2019 t/m 2021 € 36.003,-

Eye Medication in Bahir Dar januari t/m maart 2020 € 10.000,-

Primary school Tis Abay twee jaar, 2020 en 2021 € 35.000,-

Secondaryy school Gezehara twee jaar, 2020 en 2021 € 35.000,-

Weefproject Geheel 2020 € 6.300,-

Het volledige financieel verslag is te vinden op de website www.isee-urk.nl

Juli 2020 
tot juli 2021 € 13.000,-

Blindenschool 
Hawassa
De blindenschool in Hawassa traint 20 blinde 
kinderen in braille, ze verblijven 2 jaar intern 
en leren o.a. bewegen met een blindenstok. 
Daarna gaan zijn naar een andere blindenschool 
waar zij regulier onderwijs krijgen.

Meerjarig 
project

€ 24.000,-
per jaar

Scan de
QR-code om 
te doneren!


