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Beste geïnteresseerde en donateur,
Graag vertellen we u in deze nieuwsbrief over het reilen en zeilen
van Better Sight Better Learning in 2019, met een vooruitblik naar
2020.
Al 3 jaar lang voert IFA, International Fund for Africa,
https://ifundafrica.org, in Addis Abeba ons brillenproject uit. Daar
zijn we heel tevreden over! Je kunt dat hierna meer in detail lezen.
We zijn trots op hen. Zeker in deze tijd, nu het in Ethiopië toch
weer gevaarlijker wordt en de oogsten dreigen te mislukken door de onverwacht zware regenval in een
normaal gesproken droge oogsttijd. .
Begin 2018 hebben we IFA verteld dat er in 2020 een eind komt aan onze jaarlijkse financiële ondersteuning. We vroegen daarom aan IFA om een project te organiseren dat zelf geld genereert. Dat hebben ze
voor elkaar gekregen, ze gaan paddenstoelen kweken. Ook daarover leest u meer in deze brief. Voor dat
project doe ik een laatste keer een oproep aan u voor een donatie, om IFA te steunen met het opstarten
van dit duurzame project.
Tot slot wens ik u goede, warme, lichte feestdagen.

Projectactiviteiten in Ethiopië.
In het schooljaar sept. 2018 – sept. 2019 is ons project uitgevoerd in 14 nieuwe scholen (in plaats van 8 in
voorgaande jaren); aan 9 eerder bezochte scholen werden follow-up bezoeken gebracht.
Wat doet IFA op die nieuwe scholen?
Er wordt altijd begonnen met voorlichtingsactiviteiten voor leraren en ouders. Het blijkt nodig om bewustwording te creëren over het probleem van slecht zicht bij schoolkinderen en hoe dit mede bepalend kan zijn
voor hun schoolresultaten.
Vervolgens krijgen de leraren een training zodat zij zelf eerste oogmetingen kunnen doen bij de kinderen.
Bij de zo geselecteerde kinderen met een zichtprobleem worden vervolgens preciezere oogmetingen gedaan
door de opticiens van onze partnerorganisatie IFA.

In het voorjaar van 2018 is in overleg met ons een tweede (junior) optometrist aangesteld bij IFA. Dankzij
deze uitbreiding konden er dit jaar meer scholen worden bezocht en konden de geplande follow-up bezoeken worden uitgevoerd. In het verleden ontbrak hiervoor vaak de tijd. Het blijkt dat bij deze jonge kinderen
het zicht snel kan veranderen.
Het aantal kinderen dat een bril kreeg was 287 in 2018/2019, 276 in 2017/2018, en 256 in 2016/2017.
Tabel : Geplande en gerealiseerde diensten.
SCHOOLJAAR 2018 - 2019
Aantal scholen

Totaal aantal
kinderen op de
scholen

Aantal onderwijzers die zijn
getraind

Aantal kinderen
bij wie oogmeting is gedaan
door opticiens

Aantal brillen
dat is gedistribueerd.

Nieuwe scholen
gepland 12
gerealiseerd 14

300
9704

242

672

237

Oude scholen
gepland 9

72

gerealiseerd 9

97

50

Totaal
gepland 21
gerealiseerd 23

372
9704

242

769

287

De medische behandeling voor ooginfecties werd in overleg met ons gestaakt. Kinderen met klachten worden nu rechtstreeks doorverwezen naar de medische hulpposten in de wijk, waar ze gratis kunnen worden
behandeld. Onze partnerorganisatie wil hiermee bezuinigen op de projectkosten, ook met het oog op de

Project financiën
Afgelopen schooljaar (sept 2019-juni 2019) bedroegen de totale projectkosten €11.057. Dit is minder dan
het gepande budget van €14.050.
Het verschil is veroorzaakt door:

•

Er werden minder brillen gedistribueerd dan voorzien. Verschil: ca. - € 800

•

De medische behandeling werd gestaakt. Verschil: ca. - € 625

•

Er kon worden bezuinigd op het transport van kinderen voor medisch onderzoek en medische behandeling. Verschil: ca. - € 300

•

Er werd geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Verschil: - € 356.

•

Er werden minder administratiekosten in rekening gebracht. (Kosten voor monitoring van het project, begeleiding van de projectstaf door senior staf van IFA, financiële administratie, rapportage
etc.) Verschil: ca. - € 500

•

Lagere gerealiseerde kosten dan gepland - € 300.
Tabel: Financiën schooljaar 2018-2019

FINANCIEN SCHOOLJAAR 2018 -2019
Gepland Jaarbudget (€)

Gerealiseerde kosten (€)

Training materialen

292

238

Salarissen

7.177

7.139

Transport

588

266

Medische behandeling

645

-

Brillen

3.179

2.379

Onvoorzien (3%)

355

-

Administratie kosten (15%)

1.833

1.034

Totaal

14.050

11.056

Plannen voor schooljaar 2019 – 2020.
Het jaarplan voor 2019 - 2020 wijkt nauwelijks af van het plan voor het voorgaand schooljaar. Er zullen
weer 12 -14 nieuwe scholen worden bezocht, en er zijn follow-up bezoeken gepland op 12 oude scholen.
Het geplande budget is €14.711. Verwacht wordt dat zo’n 350 kinderen geholpen zullen worden met de
aanschaf van een bril.

Toekomst van het project (na 2020)
Wij hebben begin 2018 aan onze partnerorganisatie IFA aangegeven dat we eind 2020 onze financiering aan
het project zullen staken. IFA had toen het idee om met een mobiele oogkliniek structureel inkomsten te
genereren voor de voortzetting van ons brillenproject. Er waren echter te veel twijfels over de uitvoerbaarheid en winstgevendheid van dat project.
IFA heeft, behalve ons project, ook een groot schoolvoedingsprogramma. Om al deze activiteiten in de toekomst te kunnen financieren hebben ze een project opgezet voor paddenstoelenteelt. “ In twee grote
scheepscontainers worden de productiefaciliteiten voor de teelt ingericht. Gedroogde paddenstoelen leveren meer op dan verse paddenstoelen. Daarom zal in de ombouw voor de containers zal ook apparatuur voor
het drogen en het verpakken van de paddenstoelen worden geïnstalleerd. De oogstcyclus voor de paddenstoelen, vanaf het inoculeren tot de oogst, bedraagt 6 weken. In jaar 1 wordt er gestreefd naar een totaal
opbrengst van ca. 8 ton. Dit project heeft steun van Rotary, van het Ethiopische ministerie van landbouw en
van de universiteit van Addis Abeba. Er is in de steden (met veel buitenlanders, Chinezen, teruggekeerde

diaspora) een goede markt voor paddenstoelen. Dat werd ons bevestigd door bevriende adviseurs in Addis
Abeba.

Met de uitvoering van de plannen is IFA al in een vergevorderd stadium. Ze verwachten met dit project in
de toekomst ook ons scholenproject te kunnen voortzetten. Daarvoor is uitbreiding van de productiecapaciteit noodzakelijk, een derde container! De exploitatiekosten nemen daarmee niet noemenswaardig toe.
We hebben toegezegd te zullen kijken of we hen daarbij nog eenmalig financieel kunnen ondersteunen.
We willen daarom nog eenmalig een bedrag schenken aan IFA, als injectie in hun duurzame project, de
paddenstoelenkwekerij. Daarvoor is waarschijnlijk tussen de 5000 en 10.000 euro nodig (schatting gebaseerd op hun businessplan). We doen daartoe voor een laatste keer een beroep op u. In 2021 kunnen we
dan onze stichting BSBL opheffen, omdat het brillenproject zonder ons goed door blijft lopen.

Paddenstoelen projectplan

Financiën BSBL
Onze financiële reserves zijn toereikend om de kosten van het project voor schooljaar 2019/2020 te kunnen financieren.
Om de toekomst van het project na 2020 te waarborgen is het waarschijnlijk nodig dat we IFA helpen met
uitbreiding van de productiecapaciteit van hun project voor de paddenstoelenteelt. We zullen daarvoor
weer een aantal fondsen benaderen. Uw financiële bijdrage kan ons echter ook daarbij helpen. Wanneer
we eind 2020 nog geld over zouden hebben, dan zullen we dat aan IFA geven ter overbrugging van de financiering van het scholenproject 2020/2021.

Aan onze donateurs.
Uw eventuele donatie kunt u storten op
NL66INGB 000 569 3120 t.n.v. Stichting BSBL te Wageningen.

Stichting Better Sight — Better learning (BSBL)
www.bsbl.nl
+31 6 2421 2561
info@bsbl.nl

Bankrekening IBAN: NL 66 INGB 000 569 3120 t.a.v.
Stichting BSBL te Wageningen
BSBL heeft de ANBI status en giften zijn aftrekbaar
voor de belasting.

