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Nieuwsbrief 2016 Stichting Steun Onderwijs Ethiopië

Deze nieuwsbrief komt wat later dan jullie doorgaans van ons gewend zijn. De reden is dat
wij nog op nadere gegevens uit Ethiopië wilden wachten en gegevens over de actiedag die het
stedelijk gymnasium Arnhem voor de Stichting heeft gehouden..
Problemen in Ethiopië !!
Dit is het eerste jaar dat wij niet zelf naar Ethiopië zijn geweest en dat we alle zaken via onze
vriend Zeleke en via de mail geregeld hebben. Vandaar, dit keer geen foto’s. Reden? Door de
onrust in het land raadde Zeleke ons aan niet te komen. Zoals jullie wellicht hebben gelezen –
het heeft ook de Nederlandse pers gehaald - zijn er opstanden geweest van mensen die van
hun land waren verdreven t.b.v. buitenlandse bedrijven waaronder ook Nederlandse
bloemenkwekerijen. Dit heeft er toe geleid dat verschillende bedrijven in brand zijn gestoken
en totaal vernietigd zijn. De opstanden zijn door de regering hardhandig neergeslagen maar de
onrust is lang gebleven.
Ook heerst er droogte en hongersnood, zoals overigens bijna elk jaar, maar in onze regio (het
hoogland) is dat veel minder dan in de lagere gebieden van Ethiopië.
Wat is het succes van de jarenlange sponsoring door onze Stichting geweest?
Inmiddels bestaat onze stichting bijna 15 jaar, tijd om eens terug te blikken op het effect van
jarenlange sponsoring van leerlingen. We hebben Zeleke gevraagd voor ons na te gaan hoe het
met deze leerlingen is vergaan.
Wij begonnen in 2003 met 2 gesponsorde leerlingen in grade 4, de overige sponsoring vond
plaats in lagere klassen en op de kleuterschool (Zeleke’s school startte met kleuterschool en
grade 1 t/m 4). Die 2 leerlingen uit grade 4 zijn inmiddels afgestudeerd aan de universiteit en
hebben beiden een goede baan, evenals de zoon van onze huishoudelijke hulp, die we vanaf
de start van onze stichting, op een school in Awassa hebben gesponsord.
Daarnaast studeren er nog 18, ooit door de Stichting gesponsorde leerlingen, op een
universiteit en zullen er nog velen volgen. Volgens Zeleke gaat zo’n 80% van de
gesponsorde leerlingen door naar de universiteit, de overigen vervolgen hun opleiding
op een pabo of technische school. Al deze kinderen zouden het op een reguliere school niet
gered hebben omdat zij uit gezinnen komen waar de ouders arm zijn en veelal analfabeet. Stel
je eens voor wat dat voor die gezinnen betekent: een zoon of dochter met een
universitydegree!!!! Onze allereerste gesponsorde leerling Wondimu heeft het helaas minder
goed gedaan. Hij heeft de missieschool moeten verlaten. Vanwege zijn moeilijke jeugd heeft
hij de kansen die hij van ons heeft gekregen niet ten volle kunnen benutten. Ondanks een
goede intelligentie is hij 2x blijven zitten en moest daarom de missieschool verlaten.
Uiteindelijk heeft hij toch zijn grade 8 examen op een regeringsschool gehaald – toch ook een

prestatie - en waar hij nu is, weten wij niet, waarschijnlijk bij familie, wij hebben helaas het
contact met hem verloren.
Volgend jaar zullen we, zover dat mogelijk is, nagaan hoe het met de leerlingen die we in
Awassa gesponsord hebben is vergaan.

De toekomst van onze Stichting
We willen nog maximaal 9 jaar met onze Stichting doorgaan en hebben daarom in 2015 al
besloten dat we slechts nieuwe kinderen aannemen vanaf klas 1 en hoger (niet meer op de
kleuterschool). We willen namelijk de leerlingen die we aannemen in ons sponsorprogramma
tot en met grade 10 blijven steunen. Dat wordt elk jaar een klas hoger. In het cursusjaar ‘17/18
dus uitsluitend vanaf klas 3.
Doorstroming van gesponsorde leerlingen
Niet alle leerlingen kunnen tot en met klas 10 op een privéschool blijven. Na grade 10 en op
sommige plaatsen na grade 8, is er geen privé school meer, dat betekent dat zij
noodgedwongen op een regeringsschool hun middelbaar onderwijs (klas 9 en 10) en
voorbereiding voor de universiteit (klas 11en 12) moeten afsluiten. Gelukkig blijkt dat de
leerlingen die van Zeleke’s privéscholen komen het bovengemiddeld goed doen op een
regeringsschool, zodat het betere onderwijs dat zij jaren gehad hebben, zeer waardevol voor
hen is geweest.
Resultaten privéscholen versus regeringsscholen.
Elk jaar vergelijken we de resultaten van de grade 8 en 10 examens van de verschillende privé
en regeringsscholen in de regio. Hoewel de resultaten van de regeringsscholen elk jaar iets
beter worden (o.a. door kleinere klassen) is het verschil nog steeds zeer groot. Zeleke’s
privéschool in Durame, waar de Stichting de meeste leerlingen sponsort, doet het heel goed.
Zijn school heeft verreweg de beste resultaten in de hele regio. Maar ook in Durame moeten
alle leerlingen die we sponsoren, na grade 10 naar een regeringsschool. We hebben 2 jaar
geleden die regeringsschool bezocht en het bleek dat juist die leerlingen zeer gemotiveerd
waren en zelfs bij de inspectie protesteerden toen leraren onterecht lessen verzuimden!
Steun aan een regeringsschool door het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) via onze
Stichting
Zoals we in onze vorige rondzendbrief al hebben vermeld, heeft het Stedelijk Gymnasium
Arnhem (SGA) het mogelijk gemaakt dat in het kleine plaatsje Funto de regeringsschool 8
extra lokalen kon bouwen waardoor het aantal leerlingen per klas kon dalen van 80 naar 55.
Het SGA heeft de materialen bekostigd en de gemeenschap heeft zelf geholpen bij de bouw.
Het was hartverwarmend om te zien hoe de plaatselijke community bezig was om te helpen
bij het egaliseren van de grond en het leggen van de fundamenten. De lokalen zijn inmiddels
klaar en worden intensief gebruikt.
Wat is het geheim van de privéscholen?

Hoewel inmiddels de klassengrootte en het niveau van docenten weinig meer verschilt, blijkt
nog steeds dat privéscholen het veel beter doen. We vermoeden dat de kleinschaligheid, de
persoonlijke aandacht en daardoor de motivatie van docenten, een belangrijke rol speelt. Ook
voortgangsgesprekken met en controle op docenten speelt een belangrijke rol.
Hopelijk zal het verschil in de loop der jaren kleiner worden, zodat de noodzaak van
privéscholen steeds minder wordt.

Huidige activiteiten
Op het platteland (Kambata)
In Durame, Damboya en Angecho (de scholen van onze vriend Zeleke) sponsoren we
95 leerlingen, 80 in Durame, 11 in Damboya en 4 in Angecho. De jongsten zitten in grade 1.
In Durame gaat de school tot grade 10 en volgend jaar verlaten daar 4 leerlingen de school.
De scholen in Damboya en Angecha gaan tot grade 4, leerlingen stappen vandaar over op de
gewone regeringsschool. Vier leerlingen van deze scholen zullen daardoor helaas volgend
jaar het sponsorprogramma verlaten (de regeringsschool is gratis), er is in die plaatsen geen
privéschool die verder gaat dan grade 4, daarvoor is te weinig financieel draagvlak.
In Kambata sponsort de Stichting 95 leerlingen. Kosten: € 12.945 (€ 4.000 voor de
tweede helft van het schooljaar 2015/16 en € 8945 voor het gehele schooljaar 2016/17)
In Awassa
In Awassa sponsort de Stichting 43 leerlingen, 33 op de missieschool Kedaneh Mehret (gaat
tot grade 8), 7 op Alitho Academy (gaat tot grade 8) en 3 op de Highschool Comboni (van
grade 8 tot 12). De leerlingen op de Highschool Comboni zijn zeer getalenteerd en komen
allen op de universiteit terecht.
Volgend jaar zal het aantal gesponsorde leerlingen in Awassa met 8 afnemen.
In Awassa sponsort de Stichting 43 leerlingen. Kosten: € 5895 voor het schooljaar
2016/17
Hulp nog steeds broodnodig!!
Dank zij de activiteiten van het Stedelijk gymnasium Arnhem is er in 2016 € 2500 en in 2017
al €3000 bijeengebracht voor onze Stichting. Toch hebben we de eerst volgende jaren nog
meer dan € 12.000 per jaar nodig. Er gaan wel elk jaar enkele leerlingen af maar de kosten
voor het onderwijs worden ook elk jaar hoger. Na enkele jaren zal dat zeker minder worden.
Ons kapitaal slinkt behoorlijk, we hopen dat we in 2017 weer een beroep op jullie mogen
doen!! Want wat we begonnen zijn willen we wel heel graag afmaken en, zoals je hebt
gelezen, is dat zeker de moeite waard.
We houden jullie op de hoogte.
Hartelijke groet, ook namens het bestuur,
Fred en Lidy Boessenkool
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