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Bericht van de voorzitster, Zennu Haile Michael
Beste geïnteresseerde lezers en donateurs, ik ben blij u aan het eind van dit jaar weer
goede berichten te kunnen sturen over onze activiteiten in Ethiopië.
We zijn heel tevreden over de voortgang en de resultaten. Het is echt fijn om te weten dat we de kinderen daar echt kunnen helpen en ze een beter leven bezorgen. Daar
hebt u dus aan bijgedragen! Vooral de mensen in Ethiopië zijn u daar zeer dankbaar

voor! Dat kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen.
Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u
deze nieuwsbrief verspreidt onder familie,
vrienden en kennissen, zodat zij ook bekend
raken met dit goede werk. Mogelijk willen
zij rond de kerstdagen een extra gift overmaken. Die hebben we komend jaar nog hard

nodig, zoals u hierna kunt lezen.
Tot slot wens ik u graag fijne kerstdagen en
een goed 2019, met helder zicht!

Feleketch, onze optometrist past een bril bij schoolkind

Projectactiviteiten in Ethiopië.
Zoals u weet zorgt dit scholenproject ervoor dat kinderen van economisch zwakkere families, die zelf de
behandeling en de aanschaf van een bril niet kunnen betalen, worden geholpen. Zonder bril zouden zij van
school gestuurd worden of zelf afhaken, waardoor ze geen toekomst zouden hebben. Daar brengen wij, en u
met uw bijdrage, dus wezenlijk verandering in!
Het schooljaar 2017 – 2018 was het derde jaar van uiterst prettige samenwerking met onze partnerorganisatie IFA, International Fund for Africa, in Addis Abeba. De resultaten van dit jaar zijn ongeveer gelijk aan die
van het projectjaar in 2016 – 2017. Het programma werd uitgevoerd op 8 nieuwe scholen, terwijl een follow
-up bezoek werd gebracht aan 3 ‘oude’ scholen. Dat zijn de scholen waar het programma eerder werd uitgevoerd. Dit terugkom bezoek is om te zien of de kinderen de brillen nog dragen, of om te controleren of de
brillen vervangen moeten worden vanwege verslechterd zicht.

Toelichting bij de grafiek
In het afgelopen jaar kregen 276 kinderen een bril (vs. 256 kinderen in het voorgaande jaar). 179 kinderen
werden doorverwezen naar een oogkliniek voor medisch onderzoek en/of behandeling. De kinderen worden
doorverwezen als onze optometrist op de scholen geen goede meting kan uitvoeren (bij complexe zichtproblemen), of als de kinderen een ooginfectie hebben. In het laatste geval worden ze daarvoor ook behandeld.

Optometristen
IFA heeft in overleg met ons, naast de huidige optometrist Feleketch, een junior optometrist in dienst genomen voor het BSBL werk. De werklast werd te zwaar met de uitbreiding naar 10 nieuwe scholen per jaar

plus de jaarlijkse monitoring van de projectresultaten op de ‘oude’ scholen. Het effect van die versterking
was dit schooljaar nog niet merkbaar, omdat in de zomermaanden (juli – september) het uitvoerende werk
op de scholen stil ligt. We verwachten met deze versterking wel dat het komend jaar meer scholen en meer
kinderen van ons project kunnen profiteren.

Financieel overzicht 2018
De kosten van het project in Ethiopië bedroegen dit schooljaar € 12.043. Hiermee bleef IFA binnen het begrote budget van € 13.208. Wel zijn de kosten gestegen ten opzichte van die van vorig schooljaar, € 8.947.
Dat komt vooral door de salariskosten. Redenen zijn een algemene loonstijging in Ethiopië, ten gevolge van
inflatie, en de aanstelling van een tweede (junior)optometrist. Ook het aantal kinderen dat werd doorverwezen voor medisch onderzoek of medische behandeling verdubbelde bijna ten opzichte van vorig jaar.
Per 15 november hadden we een saldo van € 24.100 op onze bankrekening. Voor dit kalenderjaar hebben we
geen uitstaande verplichtingen meer. Dit grote positieve saldo hebben we te danken aan alle donaties.
Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we veel geld ontvangen van een aantal private fondsen, na indiening van een projectvoorstel voor de driejarige periode 2018 – 2020. Van particuliere donateurs mochten we
in de loop van 2018 bedragen ontvangen die opliepen tot een bedrag van € 3.400. Dank aan alle gulle gevers!

Nieuws uit Ethiopië
Onze secretaris Jelleke de Nooy van Tol was eind september een week in Ethiopië voor een bruiloft. Zij
bezocht ook samen met Ineke Scholte - onze contactpersoon aldaar - het IFA team. Jelleke kent de mensen
bij IFA die ons project uitvoeren heel goed, want zij startte indertijd de samenwerking op. Het was een
uitermate geslaagd weerzien en goed om over en weer te verhelderen hoe we verder willen; ook werd nog
eens bevestigd dat na 2020 IFA echt zelf duurzame financiering voor de voortgang van dit project moet zien
te vinden.
De projectleidster Tsedaye was erg blij met de positieve veranderingen in hun land. Er is goede hoop op een
vreedzamere toekomst. De nieuwe president en 1e minister zorgden al voor vermindering van bureaucratie.
Telefoonkosten werden gehalveerd. En NGO’s zoals IFA hoeven niet meer jaarlijks hun ‘licence’ te vernieuwen; dat gaf steeds een enorme papieren rompslomp en veel van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Dat kostte veel tijd, die ze niet aan het project konden besteden. De opluchting en blijdschap was voelbaar
aanwezig. Fijn om het team daar zo mee te maken.

Nieuws van de mensen in het project
Date: 10, 03, 2011EC (Nov. 19. 2018)
Abyot Primary School
Beste: Door het dragen van de bril zie ik
dingen groter en helder. Als ik de bril
afzet merk ik op hoe slecht ik zie.
Dankzij de bril heb ik betere cijfers op

school dan voorheen. Dat komt omdat
wat op het krijtbord staat groter en duidelijker is door de bril. Daardoor heb ik
goede cijfers op school.

“Hello dear all, it is a great pleasure working for
vulnerable children. The big satisfaction I get is

when I see the happiest faces while they wear
their spectacles for the first time. Especially
those children with high correction glasses make
me feel like I am the one who has come to give
them light. It is so obvious to see how much that
means to them.
Feleketch (optometrist)

Financiële vooruitzichten 2019 en 2020
De begroting voor ons project in Ethiopië voor de komende twee jaar bedraagt ca. € 31.000. Er is dus nog
een gat van ca. € 7000 tussen ons huidige banksaldo (€ 24.000) en het bedrag dat we nodig hebben. Hiervoor vragen we graag weer om uw steun. Met nieuwe donaties van u en anderen kan IFA de geplande projectactiviteiten in de resterende twee jaren (2019 en 2020) uitvoeren.

Aan onze donateurs.
Ook dit jaar hopen we weer te kunnen rekenen op uw gift.
U kunt die overmaken op bankrekening NL66 INGB 0005 6931 20
t.n.v. Stichting BSBL, Wageningen

Vooruitblik na 2020
Met IFA hebben we afgesproken dat ze na 2020 zelf inkomsten moeten genereren om de kosten van het
project te kunnen dekken. Ze hebben nu een plan voor het opstarten van een mobiele oogkliniek, waarbij
dan rijkere cliënten de kostprijs voor de behandeling zelf betalen. Het idee is dat met de opbrengst daarvan ons scholenproject duurzaam kan worden voortgezet. Daarvoor is uiteraard nog een marktanalyse
nodig.
We hebben IFA gevraagd om dit plan verder uit te werken. Daar zijn ze nu mee bezig. Als we in 2019 zo’n
uitgewerkt plan hebben zullen wij dat zeker in de zomernieuwsbrief laten weten.
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