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Problemen in Ethiopië
Voor Ethiopië was het een bewogen jaar, waarschijnlijk hebben jullie dat ook in de krant gelezen.
Niet alleen de coronaproblemen maar ook nog een burgeroorlog in het Noorden. De Tigray stam in
het Noorden (slechts 10% van de bevolking) die jaren lang heel veel macht heeft gehad, moet al
meer van zijn macht prijsgeven en dat gaat helaas met oorlog gepaard. Ethiopië heeft geen echte
onderhandelingscultuur en dat betekent dat het geweld zowel van de kant van de regering als van de
Tigray mensen toeneemt. De school waar de Stichting bij betrokken is ligt in het zuiden en heeft daar
niet heel veel last van maar, zoals we hebben begrepen, breiden de ongeregeldheden zich over het
hele land uit, zodanig dat de examens van de zomer moesten worden uitgesteld en de school een tijd
gesloten is geweest. Voor ons was het uiteraard dit jaar niet mogelijk Ethiopië te bezoeken wat we
heel jammer vonden omdat we vorig jaar ook al niet geweest zijn.
Moeizame communicatie en droevig nieuws
Normaal gesproken zou dat niet zo’n probleem zijn geweest omdat we alle gegevens via onze vriend
Zeleke per e-mail krijgen. Maar nu is dat wel moeilijk want Zeleke is ernstig ziek, heeft waarschijnlijk
een kwaadaardige tumor onder in zijn rug. In Ethiopië was geen goede diagnostiek mogelijk noch een
behandeling. Hij is halsoverkop naar India gegaan en krijgt daar gedurende drie maanden een
chemokuur. Aan het eind van die drie maanden wordt er bekeken wat er verder moet gebeuren. Als
Ethiopiër praat je niet makkelijk over ziekte, het liefst houd je dat verborgen, er zijn maar weinig
mensen in Ethiopië die hiervan op de hoogte zijn. En als wij er naar vragen krijgen we als antwoord: I
am fine, thank you for your concern. Hoe de vooruitzichten zijn weten wij niet, maar Zeleke mailt ons
dat hij hoopvol is en vertrouwen in de behandeling heeft. Voor de school heeft dit niet zo veel
consequenties, de school draait gewoon door, Zeleke is eigenaar van de school, voor het lesgeven
zijn voldoende leerkrachten.
De gesponsorde leerlingen
Al eerder lieten we jullie weten dat het aantal leerlingen dat de Stichting sponsort per jaar minder
wordt vanwege het feit dat er jaarlijks wel kinderen van school afgaan maar we geen nieuwe
leerlingen meer aannemen om te sponsoren. Op die manier is er een natuurlijk verloop terwijl de
school natuurlijk wel gewoon doorgaat. Wij wilden omstreeks ons 80ste afscheid van onze
verplichtingen in Ethiopië nemen. Dat betekent dat we echt hopen er volgend jaar nog een keer naar
toe te gaan maar dat zal dan ook de laatste keer zijn. Zeleke heeft al toegezegd dat hij persoonlijk
door wil gaan met jaarlijks enkele kinderen te sponsoren.
De financiën
De Stichting sponsort nog 38 leerlingen verspreid over drie scholen, 30 op de school van Zeleke in
Durame, 4 op Kedane Meheret junior school in Awassa en 4 op Comboni Highschool in Awassa.
Omdat we, door de bovengenoemde omstandigheden, nog niet alle gegevens binnen hebben,
kunnen we niet meer doen dan een schatting maken van de uitgaven. Met nog 11.000 euro in kas,
denken we dat we voldoende geld hebben om de leerlingen die we nu sponsoren hun school te laten
afmaken, mocht dat te weinig zijn dan vullen we het zelf bij aan.

Daarom vragen we jullie onder grote dank jullie bijdragen aan de Stichting te beëindigen!!!!!!
Voor ons betekent dit een afsluiting van een tijdperk.
Dit is eerder dan we verwacht hadden en heeft ons ook overvallen. Toen we in de vorige nieuwsbrief
nog steeds steun vroegen voor de Stichting hadden we in gedachten in december 2020 nog een keer
naar Ethiopië te gaan en, naast het sponsoren van de laatste leerlingen, nog een klein eenmalig
projectje te financieren als afscheid van de Stichting. Dat is allemaal in het water gevallen vanwege
corona maar ook door de ziekte van Zeleke. We hopen aan het eind van dit jaar nog voor de laatste
keer naar Ethiopië te kunnen gaan maar de gezondheid van Zeleke en Corona maakt alles wel heel
onzeker.
Een terugblik in vogelvlucht, wat hebben we bereikt?
-

-

-

De Stichting is in 2003 bescheiden begonnen met het aanschaffen van tafeltjes en stoeltjes
voor de school van het Mother Theresa Huis en het sponsoren van Wondimu die met zijn
moeder in het Mother Theresa Huis verbleef. Wondimu heeft zijn eindexamen gehaald,
volgens de laatste berichten is hij politieagent, helaas hebben we het contact met hem
verloren, we weten niet waar hij woont.
Gedurende 18 jaar heeft de Stichting gemiddeld voor 160 kansarme leerlingen het
schoolgeld betaald zodat zij goed onderwijs konden krijgen. De meeste van hen hebben de
school afgemaakt en zijn doorgestroomd naar de universiteit.
Aan 280 zeer kansarme kinderen van 5 en 6 jaar oud is voorschoolse training gegeven zodat
zij beter toegerust en met meer kansen aan de basisschool zouden kunnen beginnen.
Bij twee scholen heeft de Stichting resp. 8 en resp. 4 klaslokalen kunnen bouwen zodat het
leerlingenaantal gemiddeld per klas van 80 naar 60 kon gaan.
Voor 8 docenten heeft de Stichting hun opleiding gefinancierd om een betere
lesbevoegdheid te krijgen.
In de school in Durame is met geld van de Stichting een bibliotheek ingericht en een
computerlokaal.
De Stichting heeft de school in Durame voorzien van veel practicum onderwijsmateriaal

Totaal is er in die 18 jaren die de SSOE bestaat € 237.000 bijeen gebracht !!
De voorschoolse training kon betaald worden uit een erfenisje van een familielid en voor 8 van de 12
klaslokalen + de inrichting van de bibliotheek heeft het Stedelijk Gymnasium Arnhem het geld
bijeengebracht.
Al het overige hebben jullie mogelijk gemaakt. Jullie moesten eens weten hoe trots ouders zijn – zelf
zonder enige scholing en analfabeet – als hun zoon of dochter thuiskomt met een bachelors van de
universiteit!!!!! Een droom die uitkomt.
Als de financiën voor dit cursusjaar duidelijk zijn, zullen we jullie nog een verantwoording sturen.
Heel, heel veel dank.
Hartelijke groet, ook namens het bestuur,

Fred en Lidy Boessenkool

