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Nieuwsbrief 2017  van de Stichting Steun Onderwijs Ethiopië  
 
Donkere wolken trekken over Ethiopië 
 
Vernielingen, onlusten en wegblokkades 
In 2016 besloten we om dat jaar niet naar Ethiopië te gaan omdat het er nogal onrustig was: 
bloemenkassen van Nederlanders die door de plaatselijke bevolking  kapot geslagen werden 
omdat de regering hun land aan buitenlandse investeerders had toegewezen en wegblokkades 
van bevolkingsgroepen die zich door de huidige regering niet serieus genomen voelden. 
Omdat de Stichting SOE via Zeleke het schoolgeld voor de gesponsorde leerlingen op de 
verschillende scholen ook per bank naar Ethiopië kon overmaken en we wel één jaar met 
alleen een schriftelijke controle konden volstaan, was het mogelijk om een jaar over te slaan. 
 
Hoewel het nog steeds onrustig is en wegblokkades nog steeds geregeld voorkomen, vonden 
we het toch nodig om dit jaar wel zelf de scholen met gesponsorde leerlingen te bezoeken. We   
besloten dat één van ons zou gaan, zodoende ben ik (Fred) dit jaar alleen, begin december 
2017, naar Ethiopië geweest. Mijn reis ging zeer voorspoedig, geen last van blokkades, noch 
op de heen- noch op de terugweg, hoewel ik begreep dat dit niet vanzelfsprekend is. Ook 
recent is de weg naar Awassa geregeld geblokkeerd geweest, zelfs was het recentelijk langer 
dan een week niet mogelijk om van Awassa naar Addis te reizen per bus. Deze blokkades 
worden vaak met geweld, waarbij soms ook doden vallen, opgeruimd. Dat hierdoor de 
spanningen tussen regering en bevolking toenemen hoeft geen betoog. 
Een ander punt van zorg is de zeer snelle bevolkingstoename. Toen wij in 2001 voor het eerst 
in Ethiopië kwamen, telde het land 60 miljoen inwoners, in 2017 is het aantal de 100 miljoen  
gepasseerd!! 
 
Ontwikkelingen op het Platteland 
Hoewel we slechts een zeer klein gedeelte van het  Ethiopische platteland jaarlijks bezoeken, 
is het toch boeiend om de ontwikkelingen daar, rond Durame, te volgen. Durame breidt zich 
zeer snel uit, wegen worden ook hier geasfalteerd en tot mijn verbazing wordt er zelfs een 
universiteit gebouwd aan het miezerige landweggetje tussen Durame en Damboya waar je tot  
nu toe alleen met een 4WD over kon.   
 
              Universiteit in aanbouw   
                                                                           Op een stuk grond van enkele honderden 

hectares verrijzen grote flats en andere 
gebouwen. Over een jaar moet de nieuwe 
universiteit van Durame starten. Het is toe te 
juichen dat ook het platteland van de 
economisch groei profiteert, maar er zijn ook 
grote vraagtekens te plaatsen bij deze 
ontwikkeling: boeren worden van hun land 
verdreven, zonder een redelijke 
schadeloosstelling. Ook blijkt steeds meer                                                                                                                                  
dat universitair afgestudeerden geen baan 
kunnen vinden, er komen er veel te veel 
(inmiddels zijn er 31 universiteiten in Ethiopië, 

toen wij kwamen in 2001 waren er 6) en de opleidingen sluiten slecht aan op de arbeidsmarkt.  



 
Enig voorbeelden van leerlingen die De Stichting sponsort of gesponsord heeft. 
Kassahun, één van de leerlingen die dank zij onze stichting aan de universiteit van Awassa is 
afgestudeerd en daarmee een eenvoudig baantje bij de overheid in Durame had gekregen, 
heeft recent een gemotoriseerde driewieler gekocht en is nu taxichauffeur in Awassa. Een 
ZZP-er dus. Hij verdient daar meer mee dan met zijn baan in Durame. 
Wondimu die opgroeide in het Mother Theresa Huis en die we als allereerste gesponsorde 
leerling op 6-jarige leeftijd op een Privé school konden plaatsen, raakte tijdens zijn pubertijd 
psychisch behoorlijk in de war waardoor hij het op school ineens veel minder deed (spijbelen, 
slechte resultaten ondanks zijn intelligentie). Uiteindelijk heeft hij toch zijn Grade 10 diploma 
gehaald en is nu politieagent. 
Bezawit is één van onze leerlingen die nu in Grade 12 zit en volgend jaar naar de Universiteit 
wil. In december heb ik een poos met haar gesproken. De directrice van de missieschool waar 
ze onderwijs volgt was erg enthousiast over haar motivatie en intelligentie, vooral bijzonder 
omdat ze uit een zeer arm gezin komt. In ons gesprek zei Bezawit wel drie keer hoe dankbaar 
ze was dat wij haar studie betaalden. Ze wil dolgraag medicijnen studeren als ze haar diploma 
heeft gehaald. Gezien haar zeer goede schoolresultaten had de directrice er alle vertrouwen in 
dat ze hiervoor geplaatst zou worden op een goede universiteit en aan artsen is nog steeds 
grote behoefte in Ethiopië.  
 
Het verschil in resultaten tussen regeringsscholen en privéscholen is dit jaar, helaas, niet 
kleiner geworden. Het belang van sponsoring op privéscholen is dus nog steeds groot!  
De leerlingen in Durame en Awassa doen het bijna allemaal heel goed slechts 4 van de 137 
moesten een jaar overdoen.  
Vorig jaar hebben we besloten om onze activiteiten langzaam af te bouwen en geen nieuwe 
leerlingen meer aan te nemen. Bij bestudering van de leerlingenlijsten misten er 6 leerlingen 
die de Stichting  sponsort. Daarvoor in de plaats waren 6 nieuwe leerlingen toegevoegd.  
Verklaring: Zeleke had in een gesprek met de ouders, die inmiddels een redelijke baan 
hadden, afgesproken dat ze voortaan het schoolgeld zelf zullen betalen. We hadden Zeleke 
beloofd dat in dat geval nieuwe leerlingen in dezelfde klas mochten worden toegevoegd. 
Fantastisch toch dat er op gelet wordt dat we geen leerlingen sponsoren die het eigenlijk niet 
nodig hebben en daarvoor in de plaats toch nieuwe leerlingen kunnen helpen!! 
Omdat elk jaar leerlingen hun opleiding na grade 8 of 10 voltooien en we geen nieuwe extra 
leerlingen meer aannemen, neemt het aantal leerlingen dat de Stichting sponsort gestaag af. 
(zie onderstaande tabel):  
  
 2015/2016 16/17 17/18 18/19  (prognose) 
Aantal lln 152 137 101 80 
Gesponsord bedrag  € 12.906 €14.980 € 9.347 € 8.500 

 
Van de 101 leerlingen die we dit jaar sponsoren zitten er 66 op scholen op het platteland en 35 
op scholen in Awassa. 
In 2016 zijn de schoolgelden per leerling enorm gestegen, terwijl de koers van de  Eth.Birr 
ongeveer gelijk was aan 2015. In 2017 zijn de schoolgelden per leerling licht gestegen maar is 
de Eth.Birr sterk gedevalueerd, vandaar de kostenpiek in 2016/17 
 
Is uw bijdrage nog nodig? 
In het verleden heeft de Stichting SOE een behoorlijke buffer opgebouwd, omdat we 
langdurige verplichtingen aangingen. Immers leerlingen die we op 4-jarige leeftijd aannamen 
moesten in principe tot 16 jaar de mogelijkheid hebben om hun school af te maken. Dat was 
maar goed ook, want de laatste jaren hebben we meer uitgegeven dan we aan giften binnen 
kregen, zodat de bodem in zicht is.  



De Stichting  heeft nog € 6000 in kas, terwijl volgend jaar omstreeks € 9000 nodig is om aan 
onze verplichtingen te voldoen. Dus uw bijdrage is nog steeds zeer welkom!! 
 
Nieuwe plannen? 
Het lijkt raar om met nieuwe plannen te komen als je je activiteiten aan het afbouwen bent en 
de bodem van de “schatkist” in zicht is. Onze eerste prioriteit blijft het sponsoren van de 
leerlingen, waarvoor we verplichtingen zijn aangegaan. Maar we hopen nog één keer een zeer 
nuttig éénmalig project van ongeveer € 10.000 met Uw hulp te kunnen bekostigen. 
Drie jaar geleden heeft de Stichting de regeringsschool in het gehucht Funto financieel, 
geholpen bij de bouw van 8 lokalen, waarvan het leeuwendeel door het Stedelijk Gymnasium 
in Arnhem is bekostigd. 
Nu is er nog een regeringsschool in Damboya, waar Zeleke vroeger les heeft gehad, die 
dringend behoefte heeft aan 4 extra lokalen, dan kan ook daar het aantal leerlingen per klas 
veel kleiner worden. 
Zeleke gaat voor ons onderzoeken of de plaatselijke gemeenschap een bijdrage kan leveren in 
de vorm van arbeid (graven en leggen van de fundamenten bijvoorbeeld) en een deel van de 
kosten bij elkaar kan brengen. Tenslotte zal het een project moeten zijn dat gedragen wordt 
door de plaatselijke gemeenschap!! Indien dat lukt willen we daar extra geld voor bij elkaar 
proberen te brengen. We zullen U daarvan in de loop van 2018 op de hoogte houden via een 
extra nieuwsbrief.  
 
Financieel verslag 
Vanaf eind februari kunt U het financieel jaarverslag op onze website inzien. 
 
Tenslotte 
We hopen van harte dat U volgend jaar onze stichting weer wilt steunen zodat de leerlingen, 
waar we verplichtingen mee zijn aangegaan, hun schoolloopbaan kunnen voortzetten. 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting SSOE, 
 
Fred en Lidy Boessenkool 
 
 
 


