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Nieuwsbrief 2018 van de ANBI Stichting Steun Onderwijs Ethiopië  
 

Donkere wolken over Ethiopië lijken weg te trekken 

In december 2018 ben ik (Fred) een week naar Hawassa (vroeger Awassa) en Durame/Damboya 

geweest om de voortgang van onze projecten te bekijken. Vorig jaar was ik wat somber over de 

ontwikkelingen in Ethiopië, omdat belangrijke bevolkingsgroepen door de regering niet serieus 

genomen werden en geregeld in opstand kwamen.                                                                                                                               

Erg democratisch was  Ethiopië niet.  Veel mensen werden zonder discussie van hun land verdreven. 

Het werd in beslag genomen voor de bouw van Universiteiten, aan grote bedrijven gegund om 

grootschalige landbouw toe te passen en om een stuwmeer aan te leggen voor een enorme 

waterkrachtcentrale. Voor de bouw van die waterkrachtcentrale moesten alle overheidsfunctiona- 

rissen (dus ook  leraren)  in 2017 en 2018 een maand salaris inleveren.  Nu blijkt dat de helft van dat 

geld door corruptie is verdwenen. Leraren waren woedend. Toen ik in december in Ethiopië was, 

staakten zij als protest hiertegen.  

             Oogsten van tef                                                                   Nieuwe Universiteit Durame /Damboya 

Het blijft  een  dilemma hoe je met traditionele boeren en stammen om moet gaan, als je een land 

economisch wilt ontwikkelen.  In Durame zag ik pal naast de school waar we vier klaslokalen hebben 

gebouwd, boeren die nog met een sikkeltje  tef (het Ethiopische basisvoedsel) aan het oogsten waren, 

om vervolgens de zaden met een dorsvlegel er uit te slaan. Een methode die ook in Ethiopië gedoemd 

is te verdwijnen.  Maar  hoe verander je traditionele zeer inefficiënte methodes om voedsel  te 

verbouwen?                                                                                                                                                          

Sinds kort  is er een nieuwe regering.  Als Prime Minister, de machtigste man in Ethiopië, is in Mei 2018 

een Oromo benoemd. De Oromo is de grootste bevolkingsgroep in Ethiopië , die tot nu toe sterk was 

achtergesteld. De nieuwe P.M.  Abiy Ahmed  heeft  de corruptie van de vorige regering in de 

openbaarheid gebracht en aangepakt, de vrede met Eritrea getekend en veel politieke gevangenen vrij 

gelaten. Het lijkt dat de rust daardoor langzaam terugkeert in het land. Het is een krachtige P.M. die 

inmiddels zeer populair is in het land.  De hoop op een democratischer bewind is groot.                                                                                                               

De ontwikkelingen gaan razendsnel in Ethiopië, de Universiteit in Durame, waarvan de bouw vorig jaar 

is gestart, herbergt nu al enige duizenden studenten.  De aansluiting op de arbeidsmarkt van de vele 

Universitair afgestudeerden is echter slecht, zodat velen geen goede baan kunnen vinden. 

 



 In  Hawassa is in één jaar een enorm industriepark verrezen, waar textiel voor de export wordt 

gemaakt en nu al 20.000 mensen werken. Het plan is om dit in enkele jaren uit te breiden tot 60.000 

werknemers. Een nieuw vliegveld is aangelegd om de gemaakte producten naar Addis  te vervoeren. 

Tussen Addis Abeba en Djibouti wordt een 560 km lange moderne spoorlijn aangelegd om een snelle 

verbinding tussen Addis en de haven van Djibouti te realiseren. 

Het project van 2018:  

Vier nieuwe klaslokalen op de regeringsschool in Damboya 

In de nieuwsbrief van 2017 hebben we deze plannen al aangekondigd, de voorwaarde voor 

financiering was dat ook de lokale gemeenschap een substantiële bijdrage zou leveren.                        

Dat is gelukt ! De bouw heeft € 21.000 gekost  waar onze stichting € 15950 van betaald heeft. De rest 

is door plaatselijke ondernemers  gefinancierd. 

In het nieuwe schooljaar zijn deze lokalen in 

gebruik genomen, zodat het aantal leerlingen in 

een klas van 70 naar 50 kon dalen!! Helaas kon 

ik geen foto’s maken van leerlingen in de 

lokalen, omdat de leraren aan het staken 

waren!!   Op onze oproep in juni 2018 om een 

extra bijdrage te geven om deze bouw mogelijk 

te maken is door velen  gereageerd. Ook 

hebben we de giften voor ons 50-jarig 

huwelijksfeest voor de klaslokalen bestemd. 

Alles bij elkaar heeft dit geresulteerd in  extra 

giften van € 12.000. De gevers hartelijk dank! 

 

        Twee van de vier nieuwe lokalen 

De gesponsorde leerlingen 

Zoals we vorig jaar al hebben gemeld, nemen we geen nieuwe leerlingen meer aan in ons project, 

zodat het aantal  langzaam afneemt. Bijzonder is dat sponsoring  door anderen gedeeltelijk wordt 

overgenomen.  In Durame en Damboya  heeft de eigenaar van de scholen aldaar (Zeleke) besloten om 

een aantal leerlingen van ons project zelf te sponsoren, omdat zijn scholen  goed draaien. Ook is hij 

gestopt met Grade 9 en 10 omdat leerlingen met goede cijfers voor het Grade 8 examen, kosteloos 

verder mogen op een  door de regering gesubsidieerde school voor getalenteerde leerlingen. Al onze 

leerlingen uit Grade 8 kregen die kans en hoeven dus niet meer door ons gesponsord  te worden.                                                                                                                                                                 

Vorig jaar steunden  we nog  102 leerlingen, dit schooljaar is dit aantal gedaald tot 64, vanwege de 

bovengenoemde redenen. De kosten hiervoor zullen omstreeks € 5200 bedragen.                                                                                                                                                            

Omdat  onze buffers  bijna op zijn (we hebben nog € 1800 in kas) doen wij ook dit jaar weer een 

beroep op jullie  om onze stichting te  steunen zodat  deze kinderen hun school kunnen afmaken!  

De details over de financiën zullen vanaf 15 maart op de website staan.  

Namens het bestuur van SSOE, 

Fred Boessenkool 


