
Bezawitschool 
bij Bahir Dar
Bezawit is een boerengemeenschap op de grens van de 
gemeente Bahir Dar. Het aantal boerenbedrijfjes kan in 
deze regio niet verder groeien waardoor de meeste kinderen 
elders werk moeten zoeken. In de stad is vooral behoefte aan 
geschoolde werknemers. Daarom is er dringend behoefte aan 
een betere school. Renovatie en verbetering van de al bestaande 
oude school kost 151.000 euro. 70% wordt bekostigd door de 
gemeenschap zelf, 30% komt van buitenlandse donoren, o.a. 
van ISEE.

Activiteitenverslag
 2021

Visserijvrouwen
 rond Lake Tana
Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen vooral 
arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en de 
handel in vis na de aanvoer van de vis door de vissers. 
Met dit project worden de omstandigheden waarin deze 
vrouwen werken verbeterd. Ook de kwaliteit van het 
product komt op een hoger niveau door het verbeteren 
van de verwerkingsmethoden en van de hygiënische 
omstandigheden. Dit levert een hogere opbrengst op. 
Hierdoor worden de leefomstandigheden van de vrouwen 
en hun familieleden verbeterd.

Dankzij u!
2021 was een jaar met zorgen. Corona en conflicten in 
Ethiopië tussen de federale staat en de regio Tigray 
maakten ons werk niet makkelijk. Toch mochten we dit 
jaar weer vele projecten steunen. En we konden zelfs 
weer een eerste bezoek brengen aan het land, nadat het 
door corona twee jaar niet mogelijk was om te reizen.
Uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, was weer 
om stil van te worden. In dit activititeitenverslag leggen 
we als stichting verantwoording af aan iedereen die ons 

financieel heeft gesteund. Als bestuur van ISEE voelen 
we de verantwoordelijkheid om elke gift, groot of klein, 
goed te besteden. In dit verslag laten wij u zien hoe we 
dit in 2021 hebben gedaan. 
Heeft u vragen, of wilt u het door de accountant 
gecontroleerde jaarverslag inzien, dan verwijzen we 
u naar onze website. En zijn uw vragen dan nog niet 
beantwoord, stuurt u ons dan een e-mail of belt u ons 
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

2020 tot 
eind 2023 € 75.500,-

2019 t/m 2021 € 36.003,-



Merawi 
Primary School
In Merawi wordt een nieuwe school gebouwd. 
Eén klaslokaal gaat gebruikt worden voor 
kinderen met een beperking. Dit lokaal moet 
ingericht worden met aangepast meubilair en er 
is aangepast lesmateriaal nodig. De regionale 
overheid stelt speciaal getrainde leerkrachten aan 
voor deze klas. Er zijn al veertig kinderen met een 
beperking aangemeld.

Vanaf februari 2021

Oogoperaties 
in Bahir Dar
In Ethiopië hebben veel mensen problemen met hun ogen 
vanwege slechte hygiëne, een rokerige omgeving of ongedierte. 
Enkele honderden blinden en slechtzienden worden gescreend 
en de meeste mensen kunnen door middel van een eenvoudige 
ingreep ter plekke geholpen worden. Mensen die niet ter plekke 
geholpen kunnen worden moeten enkele dagen naar Bahir Dar 
voor een operatie. Het budget is voldoende voor de screening plus 
honderd operaties.

€ 10.000,-

2021 € 9.403,83

Het grootste deel van het benodigde geld wordt 
bijgedragen door de achterban van de familie Heijboer.

Dit bedrag is een gift van Stichting 
Rotterdamse Blindenbelangen. 
Het hele project kost 19.814,83 euro.



Medhen Social Center, 
renovatie van huisjes
MSC werkt in Addis Abeba onder de allerarmsten, voornamelijk 
mensen met lepra. Onder de bezielende leiding van Zr. Senkenesh 
is er in de loop van de jaren een grote woonwijk ontstaan aan de 
rand van de stad. Hier krijgen leprozen en hun familieleden zorg 
en ondersteuning en worden hen nieuwe mogelijkheden geboden. 
Zo worden mensen die te arm zijn om hun sterk vervallen huisje 
op te knappen geholpen met de renovatie. Wie in zijn vernieuwde 
onderkomen ruimte over heeft wordt gevraagd om deze ruimte open te 
stellen voor andere woningzoekenden. Wie dus geholpen wordt moet 
helpen om andere mensen te helpen. Zo krijgt de hele gemeenschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- 

2021 € 1.175,-

Herstart wasserette
In 2018 heeft ISEE de start van een wasserette 
gefinancierd. Een aantal vrouwen met een beperking 
werd getraind. Er werd een gebouwtje neergezet, stroom 
aangesloten en een wasmachine geplaatst. Het project 
bleek rendabel en begon goed te lopen. Corona zette 
het project stil. Op 21 maart brak er brand uit. De brand 
richtte flinke schade aan. De lokale overheid heeft gezorgd 
voor een nieuw gebouwtje met stroomaansluiting. 
ISEE financiert de inventaris.

1.000 euro is 
gedoneerd door PKN 
de Zaaier in Ens.



Women Self Help Groups 
in Debre Sina
Debre Sina is een stadje met 13.000 inwoners. Er is hier nauwelijks 
werk, dus grote armoede. Er worden 24 zelfhelpgroepen opgezet met 
ieder 20 deelneemsters. Ze organiseren een onderling kredietsysteem 
om eigen bedrijfjes op te zetten. Wekelijks komen ze bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen, leningen terug te betalen en nieuwe 
leningen uit te zetten. 

Andere projecten Looptijd Kosten

Kansarme schoolkinderen in Dembi Dolo 2018-2026 3.500 euro per jaar

Drie jaar braille-onderwijs aan twintig kinderen Drie schooljaren, okt. 2018 tot okt. 2021 24.000 euro per jaar

Primary school Tis Abay Twee jaar, 2020 en 2021 35.000 euro

Bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Gezehara Twee jaar, 2020 en 2021 35.000 euro

Weerbaarheidstraining en bijlesprogramma Schooljaar 2021/2022 9.750 euro

Blindenschool Hawassa 2018 t/m 2021 46.228 euro

Nieuwbouw basisschool Jigna Medio 2021 t/m medio 2024 33.000 euro in drie jaar

Arme boeren bij Karro en Gayibat Twee jaar, juli 2020 tot juli 2022 13.000 euro

Primary school Tis Abay Twee jaar, 2020 en 2021 35.000 euro

Secondary school Gezehara Twee jaar, 2020 en 2021 35.000 euro

Weefproject Geheel 2020 6.300 euro

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

Midden 2019 tot 
midden 2022 € 50.200,-

Duurzame landbouw 
voor landloze vrouwen 
in de 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 
krijgen energiezuinige oventjes. Ook leren de vrouwen lezen en 
schrijven en ze worden getraind in het opzetten van zelfhelpgroepen, 
zodat ze zich bewust worden van hun eigen kunnen. 

Sept. 2019 
tot sept. 2022 € 73.270,-


