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Nieuwsbrief Stichting Steun Onderwijs Ethiopië 2013 

 

 

Graag doen wij jullie verslag van de activiteiten van onze Stichting over het jaar 2013. Het was 

met recht een bijzonder en actief jaar. Leerlingen van het stedelijk gymnasium in Arnhem hebben 

zich buitengewoon voor onze Stichting ingezet en veel geld ingezameld. Vandaar dat wij vele 

dingen extra hebben kunnen doen en ook nieuwe, naar ons idee zeer zinvolle, projecten hebben 

kunnen oppakken. In overleg met het gymnasium is in mei €2700 overgemaakt om computers en 

boeken voor de bibliotheek voor de school in Durame te kunnen aanschaffen. Dit was wel heel 

fijn omdat Zeleke, onze vriend en contactpersoon in Ethiopië, in 2011 met grade 9 en in 2012 met  

grade 10 is gestart en om voor deze hogere grades definitieve erkenning te krijgen, moet de 

school een computerlokaal en een bibliotheek hebben. Zeleke was dan ook diep dankbaar voor 

deze gift en met heel veel genoegen kon hij ons vertellen dat de eerste keer dat zijn school aan het 

grade 10 examen heeft deelgenomen (in juni 2013) de examenresultaten (een landelijk examen) 

boven verwachting waren. Alle leerlingen waren met hele goede cijfers geslaagd. Ter 

vergelijking: op de regeringsschool in Durame slaagt slechts 20% voor het grade 10 examen. 

 

      

                 Het nieuwe computerlokaal                                     De aangevulde  bibliotheek 

 

 

Bezoek aan Ethiopië samen met de gymnasiasten Yente, Janine en Jasper 

 
Yente, Janine en Jasper, drie leerlingen die zich bezig houden met de fondsenwerving op het 

gymnasium (togather heet hun club) wilden met eigen ogen wel eens zien hoe het geld gebruikt 

wordt en hoe alles daar reilt en zeilt. Van 16 november tot 30 november zijn zij, op eigen kosten, 

met ons mee gereisd. Voor hen, maar ook voor ons, was het een onvergetelijke ervaring. We 

hadden ze heel erg gewaarschuwd voor de lange busreis, het gebrek aan comfort, geen water, 

geen toilet, geen douche en zeer beperkt eten. Ze vonden het allemaal reuze spannend en hebben 

zich er fantastisch doorheen geslagen en wij vonden het leuk om hen alles te laten zien. Zij 

hebben de scholen bezocht, bezoeken gebracht aan gezinnen van gesponsorde leerlingen, lessen 

gevolgd en zelf lessen gegeven. Het was beslist geen vakantie, het was een zeer intensief 

werkbezoek. En…en dat is natuurlijk het belangrijkste, ze waren zeer tevreden over wat zij 

zagen, het geld was goed besteed en met hernieuwd enthousiasme gaan zij verder met 

fondsenwerving, want er is nog heel veel geld nodig. 

 

                                                

 

                                                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Zeleke met de drie gymnasium leerlingen 

 

Hoe gaat het met de scholen in Durame en omstreken? 
We waren blij verrast hoe het er in Durame uitzag. Zeleke had nieuwe lokalen gebouwd en dat 

zag er allemaal prima uit. De nieuwe Grade 9 en 10 (de highschool) bevinden zich op een andere 

locatie en maakten een buitengewoon goede indruk. De leerlingen leken gemotiveerd en 

geconcentreerd. Ook bood de highschool onderdak aan leerlingen die naar de regeringsschool 

waren gegaan. Zij mochten in de bibliotheek komen studeren en van de faciliteiten van de school 

gebruik maken. 

Maar ook de primary school draait goed, we waren eigenlijk heel tevreden. Er wordt eindelijk 

echt een begin gemaakt met actiever en minder klassikaal lesgeven. 

In Durame sponsort de Stichting 88 leerlingen en van elke leerling hebben we gecontroleerd of zij 

daadwerkelijk op school zitten en hoe het met hun aanwezigheid gesteld is. Dat bleek allemaal 

prima te kloppen. 

In Damboya, een plaatsje 8 km verder weg, waren we minder tevreden over de school. Alles 

blijft daar nog een beetje bij het oude, veel overschrijven van het bord en de school zag er slordig 

uit. Deze school gaat maar tot grade 4, de ouders hebben te weinig geld om dit privé onderwijs 

verder voort te zetten. De meeste kinderen gaan na de kleuterklassen al naar de regeringsschool, 

een klein aantal gaat nog door tot grade 4 en gaat daarna over naar de regeringsschool.  

Volgens Zeleke hebben de kinderen die van zijn school komen toch een goede basis en een grote 

voorsprong, de regeringsschool bevestigt dat. Wij hopen dat dat inderdaad zo is. 

In Damboya sponsort de Stichting 20 leerlingen en ook daar hebben wij controle uitgevoerd en 

bleek het allemaal te kloppen. 

In Angecha, de derde school van Zeleke, sponsort de Stichting 5 leerlingen. Angecha is voor ons 

te moeilijk te bereiken, daar konden we dus niet naar toe om te controleren, vandaar dat we het 

aantal gesponsorde leerlingen in Angecha beperkt houden. 

 

Op de scholen in Durame, Damboya en Angecha sponsort de Stichting 113 leerlingen. 

Kosten voor een heel jaar €6590  
 

Het grade 0 project in Funto en Damboya 

 
Twee jaar geleden zijn wij naar aanleiding van een legaat van Fred’s tante met het z.g. grade 0 

project begonnen. Kinderen uit kansarme gezinnen waar veelal de ouders analfabeet zijn, 

beginnen in grade 1 al met een achterstand die zij bijna niet meer kunnen inhalen. De regering 

ziet dit probleem maar heeft tot op heden nog onvoldoende middelen om daar iets aan te doen. In 

overleg met de lokale officials zijn wij het grade 0 project begonnen wat inhoudt dat wij vijf en 

zesjarige kinderen die het daarop volgende jaar naar school zullen gaan, een voorschoolse 

training aanbieden. Wij doen dat op twee plekken, Funto en Damboya. In Funto heeft de Stichting 

vijf klassen met elk 40 leerlingen en in Damboya twee klassen met elk 40 leerlingen. Ook deze 

projecten hebben wij bekeken en het zag er fantastisch uit. Er wordt goed les gegeven, niet alleen 

cognitief maar ook door middel van spelletjes en visueel materiaal en de aanwezigheid van de 



kinderen is uitstekend. We werden er blij van. Het geld van tante Jo voor dit project is bijna op 

maar vanwege het extra geld van het gymnasium kunnen we dit project volgend jaar nog voort 

zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Spel met grade 0 leerlingen in de pauze  

 

 

Grade 0 wordt bezocht door 280 leerlingen. Kosten voor een heel jaar €11.000 

 

Het nieuwe project 

 
In Funto brachten we ook een bezoek aan de regeringsschool. We hopen altijd dat het onderwijs 

op de regeringsscholen zodanig verbetert dat onze privé scholen eigenlijk niet meer nodig zijn.  

En tot onze vreugde kunnen we zeggen: er is vooruitgang, maar nog niet genoeg. Nog steeds is er 

te weinig aandacht voor leerlingen uit een achterstandssituatie en nog steeds blijven de 

eindexamencijfers onder de maat. Na grade 8 is er een landelijk examen om toergelaten te worden 

tot grade 9 en daarvoor slaagt  in de regio Kambata, waar Durame toe behoort, gemiddeld slechts 

50%  en na grade 10 is er een landelijk examen voor toelating tot grade 11 waarvoor gemiddeld 

slechts 30% slaagt (op de regeringsschool in Durame zelf is dat zelfs maar 20%). Op Zeleke’s 

school was het slagingspercentage in zo wel grade 8 als grade 10 100%. De regeringsscholen 

hebben inmiddels wel klassen met gemiddeld 40 tot 50 leerlingen. Voorheen kon dat oplopen tot 

100 per klas. Maar nog steeds wordt, vanwege gebrek aan lokalen, in shifts les gegeven, de ene 

helft in de morgen en de andere helft in de middag. Tot onze verbazing zagen we echter dat er in 

Funto gemiddeld 85 leerlingen in een klas zaten en dat de examenresultaten gedaald waren. Wij 

vroegen verbaasd hoe dat kon. De directeur vertelde ons dat zij op verzoek van de ouders met 

grade 9 en 10, highschool dus, waren begonnen. Voor de highschool moesten de kinderen lopen 

naar het naburige Damboya en dat is dagelijks 8 km heen en 8 km terug, 16 km per dag dus. Veel 

kinderen gaven het op en verloren hun motivatie. Tijd om thuis nog te studeren was er niet want 

als je thuis komt is het al donker en de meeste mensen hebben geen licht. Na lang aandringen van 

ouders is de school in Funto toen zelf maar met grade 9 en 10 begonnen. Het beleid van de 

overheid is dat de gemeenschap voor de lokalen moet zorgen en als die er zijn voorziet de 

regering de school van leraren, meubilair en simpel onderwijsmateriaal. Maar de gemeenschap in 

Funto is erg arm en kan dat niet opbrengen. Daarom hebben ze de kinderen in de primary school 

maar bij elkaar gepropt om zo klassen voor de highschool vrij te maken. Dat komt het onderwijs 

dus niet ten goede. 

Samen met Zeleke en de leerlingen van het gym hoorden we dit verhaal aan. Zouden wij hier 

kunnen helpen, vroegen we ons af? Ons besluit was gauw genomen. Met elkaar wilden we 

hiervoor wel aan fondsenwerving gaan doen. We maakten de afspraak dat de gemeenschap voor 

het hout zorgt en zelf de gebouwen gaat bouwen en dat wij hen voorzien van de middelen om de 

materialen voor een cementen vloer en een golfplaten dak te kopen. Als zij het hout voor een 

lokaal bij elkaar hebben en de muren hebben gebouwd,  zorgen wij dat de rest er kan komen en zo 

gaan we door tot 8 lokalen. De mensen waren ongelofelijk enthousiast, Zeleke ook en hij wil dit 

wel superviseren. De leerlingen van het gymnasium vinden het ontzettend leuk dat er iets tastbaar 

wordt gedaan met het geld dat zij inzamelen. We zijn benieuwd hoe het gaat en hopen volgend 

jaar de resultaten te kunnen melden. Fred en ik vinden het vooral fijn dat we nu ook iets voor een  



 

gewone regeringsschool kunnen doen en zijn ontzettend enthousiast dat we dit samen met de 

gemeenschap kunnen realiseren. Het bestuur ondersteunt dit project van harte, we hopen dat het 

allemaal lukt. 

 

Dit  nieuw project zal tussen de €12.000 en €15.000 gaan kosten 
 

Wat lukt niet? 

Met de kinderen van de fugistam, de stam die nogal gediscrimineerd wordt en waarvan  

nauwelijks iemand onderwijs heeft genoten, is het niet helmaal gegaan zoals wij hoopten. De 

ouders zijn niet erg gemotiveerd voor onderwijs en halen veelal hun kinderen na een aantal jaren 

al weer van school af omdat zij dan mee kunnen helpen en wellicht nog een cent kunnen 

bijverdienen. Wij hebben Zeleke gevraagd daar extra aandacht aan te besteden maar dat heeft niet 

geholpen. Er zitten nog zo’n 10 kinderen van de fugistam op school. Wij hoopten natuurlijk dat 

dat er veel meer zouden zijn. 

 

 

En toen gingen we naar Awassa 

 
Awassa is een prettige plaats om te vertoeven. Was het in de tijd dat wij daar woonden een klein 

provincieplaatsje, nu lijkt het wel een wereldstad met hoogbouw, veel auto’s en honderden 

scootertjes die als taxi’s heen en weer rijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Straatbeeld Awassa Anno 2013 
 

Maar sommige delen van Awassa zijn nog wel een beetje hetzelfde gebleven en daar voelen wij 

ons thuis. Ook daar zijn we de scholen langs gegaan om te kijken hoe de gesponsorde kinderen 

het doen en of ze regelmatig aanwezig waren. Op twee scholen klopte het als een bus, op één 

klein schooltje klopte het ook wel maar het onderwijs is daar zo bedroevend dat we besloten te 

stoppen. De kinderen die de Stichting daar sponsorde krijgen nog wel de kans om naar één van de 

andere scholen te gaan, we zullen volgend jaar kijken of ze daar zijn toegelaten en of ze daar 

gebruik van maken, het gaat nog maar om drie leerlingen.  

 

In Awassa sponsort de Stichting 79 leerlingen. Kosten voor een heel jaar €4541   

 

Wondimu 

 
Wondimu, de jongen uit het Mother Theresa Huis waar we al vele jaren een speciale band mee 

hebben, was uit het zicht verdwenen maar hebben we vorig jaar weer kunnen opsporen. Hij 

woont bij zijn oom in Tulla, een klein plaatsje in de buurt van Awassa. Afgelopen zomer heeft hij 

zijn grade 8 examen gehaald en nu zit hij in grade 9. Althans dat is het verhaal van Wondimu zelf 

en van zijn oom. Zeleke zal dat controleren, je weet nooit of zij niet datgene vertellen wat wij 

graag willen horen. Wij hebben hen in Awassa ontmoet, het geeft te veel bekijks en het plaatst 

Wondimu te veel in een uitzonderingspositie om naar Tulla te gaan. Vorig jaar hebben we dat 



overigens wel gedaan. Wondimu’s oom is arm en heeft zes kinderen. Wij ondersteunen het gezin 

zolang Wondimu bij hen woont en echt naar school gaat. Bovendien hadden wij veel mooie, 

gekregen, kleren uit Nederland mee genomen voor het hele gezin. 

 

Kosten voor ondersteuning van Wondimu en het gezin van zijn oom: €80 per jaar 
 

Tenslotte 
Voor de gesponsorde leerlingen geven wij in één jaar €11.131 uit. Dit bedrag zal jaarlijks hoger 

worden omdat alles duurder wordt en de leerlingen in hogere klassen komen waar het schoolgeld 

ook weer hoger is. Dit zal nog vele jaren doorgaan. Om een begin te maken met het afbouwen 

maar de continuïteit van de huidige gesponsorde leerlingen te kunnen garanderen heeft de 

Stichting besloten geen nieuwe sponsor kinderen meer aan te nemen. De kinderen die de 

Stichting nu sponsort mogen uiteraard hun school afmaken, het zal moeilijk genoeg zijn het 

bedrag daarvoor bij elkaar te krijgen. 

 

Het grade 0 project dat met het geld van tante Jo betaald wordt, kosten €11.000 per jaar, lijkt 

teneinde te lopen. Het geld van tante Jo is op. Het gymnasium is bereid hier aan bij te dragen 

zodat we in ieder geval nog één jaar, tot juni 2015, verder kunnen. 

 

Met ons nieuwe project, de bouw van de schoollokalen tezamen met de plaatselijke 

gemeenschap, is ongeveer €12000 tot €15.000 gemoeid. Het gymnasium wil haar schouders 

hieronder zetten om dat geld zo veel mogelijk bij elkaar te krijgen maar dat zal niet helemaal 

voldoende zijn. Dit project is uiteraard eenmalig. 

 

Zoals jullie kunnen lezen bruist de Stichting van activiteiten en plannen. Om deze te kunnen 

realiseren is nog veel geld nodig, wij zullen dus met kracht met de fondsenwerving moeten 

doorgaan. Als je ideeën hebt, laat het ons weten. Wij zijn een doorzichtige Stichting, zonder 

overhead en niets blijft aan de strijkstok hangen. Bovendien zijn wij een ANBI Stichting, dat 

betekent dat giften aan onze Stichting voor de belastingen aftrekbaar zijn. 

 

Hartelijke groet, ook namens ons bestuur dat ons adviseert en controleert om zo de juiste 

beslissingen te kunnen nemen. 

 

 

Fred en Lidy Boessenkool 

 


