Algemeen
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor BSBL. Op de eerste plaats omdat dit het laatste jaar zou
zijn van BSBL. In 2018 hebben we met onze partnerorganisatie IFA in Ethiopië het pad ingezet voor
het zelfstandig functioneren van het project in Ethiopië. Vanaf 2021 zou IFA zelf voor financiering
gaan zorgen en zou BSBL worden opgeheven. Op de tweede plaats vanwege de uitbraak van het
corona-virus. Hier in Nederland heeft dat erin geresulteerd dat we als bestuur van BSBL nog maar
weinig fysiek contact met elkaar hebben gehad. In Ethiopië had het echter meer gevolgen. De
scholen waren een groot deel van het jaar gesloten waardoor ook de activiteiten voor ons oogproject
op de scholen gedurende een groot deel van het jaar hebben stil gelegen.
BSBL werd opgericht in 2011 op initiatief van onze voorzitster Zennu Haile Michael. Eind 2013 ging
ons oogproject daadwerkelijk van start op lagere scholen in Addis Abeba, uitgevoerd door de
Ethiopische organisaties Cheshire Services Ethiopia en Signum Vitae. De samenwerking met Cheshire
Services verliep echter stroef en de projectresultaten vielen tegen. Daarom werd eind 2014 het
besluit genomen de samenwerking te beëindigen. Daarna duurde het geruime tijd voordat we een
nieuwe betrouwbare partnerorganisatie in Ethiopië hadden gevonden. Eind 2015 konden we echter
weer verder met onze nieuwe partnerorganisatie IFA en Signum Vitae. De samenwerking met IFA is
altijd goed geweest. Vanwege het besluit dat we in 2018 namen om onze financiering af te bouwen is
er nu echter een eind aangekomen. IFA heeft inmiddels een project opgestart, teelt van
paddenstoelen voor afzet op de lokale markt, waarmee voldoende moet worden verdiend om zelf de
financiering van het oogproject op de scholen te kunnen financieren.
In de periode 2012 – 2020 hebben we als Stichting BSBL ruim € 70.000 ingezameld voor ons project
in Ethiopië. Bijna € 15.000 was afkomstig van individuele donateurs, de rest van organisaties en
bedrijven die ons hebben ondersteund. We zijn hen allen zeer dankbaar voor hun steun.
In die periode - vooral vanaf 2016 - werd het project uitgevoerd op 57 scholen, werden ruim 900
docenten opgeleid en ontvingen ca. 1150 kinderen een bril. Ook werden ca. 300 kinderen onderzocht
op oogziekten en/of behandeld voor ooginfecties. We zijn nog in staat geweest om IFA ook financieel
te ondersteunen voor het jaar 2021. Volgens planning zal het project in 2021 worden uitgevoerd op 8
nieuwe scholen, zullen er 120 docenten worden opgeleid en ontvangen 160 kinderen een bril. IFA wil
het project ook na 2021 voortzetten met eigen financiële middelen.
In juni 2020 is IFA op kleine schaal begonnen met de paddenstoelenteelt. Hiervoor zijn twee grote
containers ingericht met apparatuur en faciliteiten voor het opkweken van oesterzaden en oesters.
IFA heeft zelf financiering kunnen vinden voor de aanschaf en inrichting van de containers en het
opstarten van de productie. Wij hebben in 2021 nog € 3.500 bijgedragen voor de aanschaf van extra
apparaten waarmee de productie verder kon worden geoptimaliseerd.

Foto’s van de incubatie- en opkweek van oesters in de nieuwe containers

Project in Ethiopië
Het jaar 2020 werd beheerst door de uitbraak van het Corona-virus. De scholen in Ethiopië waren
gesloten vanaf maart tot november 2020. Daardoor is het scholenprogramma maar in zeer beperkte
mate uitgevoerd. Wel besloten we om de salarissen van de 2 optometristen die voor ons project
werken door te betalen, uit solidariteit. Zij hebben zich ingezet voor andere activiteiten van onze
partnerorganisatie IFA die doorgang konden vinden.
In de beperkte tijd dat er gewerkt kon worden (januari/februari en november/december) is het
project uitgevoerd op 6 nieuwe scholen. Er werd voorlichting gegeven aan ouders en docenten over
het mogelijke verband tussen slecht zicht en schoolresultaten van de kinderen, en onderwijzers
werden getraind om een eerste check uit te voeren op het gezichtsvermogen van de kinderen.
Vervolgens zijn oogmetingen uitgevoerd door de optometristen en ontvingen kinderen een bril.
Op de 6 nieuwe scholen werden 57 onderwijzers getraind. In 4 scholen identificeerden zij 85
kinderen met slecht zicht. In de overige 2 scholen moesten de testen nog plaats vinden. In 3 van de
scholen werden 58 kinderen onderzocht door de optometristen. Uiteindelijk bleek dat 20 van hen
een bril nodig hadden. In 2020 zijn er 69 brillen gedistribueerd, waarvan 59 in scholen waar het
programma al was uitgevoerd in 2019 maar waar de brillen nog niet waren geleverd, en 10 brillen in
één van de nieuwe scholen van 2020. In de overige scholen zullen de brillen worden gedistribueerd
in 2021, ook de overige activiteiten die nog niet waren afgerond zullen dan worden voltooid.
In 2020 werden geen follow-up bezoeken uitgevoerd aan oude scholen om te zien of de kinderen die
eerder een bril ontvingen deze nog gebruiken en om een nieuwe oogmeting bij hen uit te voeren. Bij
jonge kinderen kan de oogsterkte snel veranderen. Wel ontvingen 26 kinderen een nieuwe bril in 4
oude scholen, waar de oogmetingen al hadden plaatsgevonden in 2019.
De 2 optometristen die werden betaald uit het budget van ons schoolbrillen project zijn ingezet voor
andere projecten van IFA. In samenwerking met het Ministerie van Arbeid & Sociale Zaken werden
356 rolstoelen gedistribueerd. IFA produceerde mondkapjes; hiervan werden er 300 gratis
gedoneerd. En de optometristen verleenden ondersteuning bij de paddenstoelen productie.

We hadden voor de periode 2018 – 2020 een 3 jaren plan geformuleerd. In de eerste 2 jaren zijn de
doelstellingen ruim gehaald. Door de corona crisis kon IFA hier helaas in 2020 niet aan voldoen. Maar
omdat ook de bestedingen minder zijn geweest dan gepland, konden we met de fondsen waarover
we eind 2020 nog beschikten het project nog eenmalig financieren voor het jaar 2021. Hierdoor
zullen we toch onze originele projectdoelstellingen kunnen behalen.
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In 2021 zal er weer worden gewerkt met één optometrist. Daarom zal het project in minder scholen
worden uitgevoerd dan in voorgaande jaren.

Project financiën.
Door de corona crisis zijn in 2020 de projectuitgaven lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot,
namelijk € 8.482 vs. € 14.438 zoals begroot. Hierbij moet worden aangetekend dat door de late
weder opstart van het programma in 2020 in 5 van de 6 nieuwe scholen de activiteiten nog moeten
worden afgerond in 2021. In 3 scholen moeten de oogmetingen door de optometristen nog plaats
vinden, en in 5 scholen moeten de brillen nog worden gedistribueerd.
Van de post onvoorzien is (bijna) geen gebruik gemaakt, en er waren lagere kosten voor de
administratiekosten. Deze laatste kostenpost is vastgesteld op 15% van de overboekingen voor de
projectuitgaven naar IFA. In 2020 hebben we € 4.750 overgemaakt voor de dekking van de
projectuitgaven + € 712 voor de administratiekosten. Onder deze laatste post vallen de kosten voor
de technische ondersteuning en monitoring van het project door de senior staf van IFA, kosten voor
de boekhouding, en kosten voor de financiële en inhoudelijke rapportage. Er kon in 2020 worden
volstaan met deze eenmalige lage overboeking omdat IFA op de balans van 2019 nog een overschot
had van € 2.087, wat besteed werd voor de projectkosten in 2020. Wel heeft IFA eind 2020 een
tekort op de projectbalans van € 933. Dit is door ons in februari 2021 alsnog overgeboekt.

Tabel: Projectkosten 2020
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Plannen voor 2021
IFA heeft voor 2021 een jaarplan opgesteld voor uitvoering van het project op 8 nieuwe scholen. Om
de kosten van het project te beperken, die in de toekomst door IFA zelf zullen moeten worden
opgebracht, is er besloten om het project af te schalen en weer met één optometrist te werken.
Daardoor kunnen de geschatte kosten beperkt worden tot € 4.720. De lagere kosten in 2021
vergeleken met voorgaande jaren worden ook verklaard door de devaluatie van de Ethiopische Birr.
De waarde van de Birr is gedaald van 1 € = 32 Birr eind 2019 naar 1 € = 48 Birr in januari 2021, een
waardedaling van 50%.
In 2021 zal door IFA verder worden gewerkt aan het opschalen van de productiecapaciteit en de
verkoop van oester- en oesterzaden. In februari 2021 hebben we € 3.527 aan IFA overgemaakt voor
de aanschaf van apparatuur waarmee de productiecapaciteit van de paddenstoelen ’farm’ kan
worden vergroot.

Bestuur en organisatie in Nederland
Er is in 2020 geen verandering gekomen in de bestuurssamenstelling van BSBL. Omdat we het plan
hadden om de financiering van het oogproject in Ethiopië af te bouwen hebben we niet gewerkt aan
fondswerving. Wel hebben we nog overwogen om in Nederland fondsen ter werven voor uitbreiding
van de productiecapaciteit van de paddenstoelen ‘farm’ van IFA om verzekerd te zijn dat hiermee
voldoende inkomsten kunnen worden verworven om voortzetting van het oogproject te kunnen
garanderen. IFA bleek echter niet in staat om voldoende gedetailleerde plannen te ontwerpen die we
zouden kunnen voorleggen aan potentiele donateurs.
Onze voorzitster Zennu Haile Michael zal, zodra de corona-maatregelen het toelaten, nog een bezoek
brengen aan Ethiopië onder meer om te kijken wat IFA nog meer zou kunnen ondernemen om lokaal
steun en fondsen te werven voor het oogproject. Na haar bezoek zullen we BSBL definitief opheffen.
We zullen dan ook een laatste Nieuwsbrief sturen naar al onze donateurs en een bijeenkomst
organiseren voor alle vrijwilligers die zich in ons 10-jarig bestaan voor BSBL hebben ingezet.

Jaarrekening BSBL
De uitgaven in 2019 bedroegen in totaal € 5.903. Er werd € 5.462 overgeboekt naar IFA voor het
project in Ethiopië. De kosten in Nederland bedroegen € 441. De kostenpost van € 250 voor
fondswerving betrof een jaarabonnement op de website Fondsenwervingonline.nl. via welke we
toegang hadden tot een database van fondsen. We hebben dit afgesloten met de bedoeling om
fondsen te werven voor het paddenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindelijk hier echter geen
gebruik van gemaakt. Omdat we de intentie hadden om eind 2020 BSBL op te heffen en de urgentie
voor aanvullende fondsen voor het projectjaar 2020 laag was, hebben we geen inspanningen
gepleegd om dit jaar nog donaties binnen te krijgen.
Het balanstotaal nam in 2020 af van € 16.408 per eind 2019 naar € 10.637 per eind 2020. Er rest nog
een uitstaande betaling aan IFA voor het projectjaar 2020 van € 933. Het eigen vermogen eind 2020
komt daarmee op € 9.704
We hebben in februari 2021 € 4.720 overgemaakt aan IFA ter dekking van de kosten voor het
schoolbrillenproject van dat jaar, en € 3.527 voor aanschaf van apparatuur voor het
paddenstoelenproject. Na aftrek van deze kosten resteert er een saldo van € 1.457. Onze voorzitster
zal zodra dit mogelijk is, gezien de corona maatregelen, nog een laatste maal een bezoek brengen
aan IFA in Ethiopië om het project af te sluiten en om ter plaatse een bijeenkomst organiseren om
het project onder de aandacht te brengen van potentiele lokale donoren. Het overblijvende saldo is
hiervoor gereserveerd evenals voor het uitbrengen van een laatste Nieuwsbrief aan onze donateurs
en een laatste bijeenkomst voor onze vrijwilligers. Mocht er hierna nog geld overblijven, dan zal dit
worden gedoneerd aan een goed doel.
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