
 
 
Beste donateurs en andere belangstellenden, 
Onze stichting is volledig afhankelijk van giften van onze donateurs. Daarom vinden wij het van groot belang 
jullie hierover in deze nieuwsbrief goed op de hoogte te houden. Onze penningmeester geeft een toelichting 
bij Financiën.  
Wij zijn in het bezit gekomen van een flink aantal mobiele telefoons, waarvoor we de gever hartelijk danken. 
Naast de laptops zijn onze studenten ook hier erg blij mee. 
Zoals gebruikelijk vertellen we enige achtergronden van studenten die hun studie hebben afgerond en die 
verder gaan zonder onze financiële steun. Bijzonder trots zijn we op Dessalegn Aragaw, student van het 
eerste uur die er, ondanks zijn handicap, in geslaagd is om een eigen bedrijf te beginnen. 
Onze grote dank gaat uit naar onze donateurs voor hun belangrijke financiële steun! 
Jan Wolters, voorzitter. 
 
Financiën 
De totale jaarlijkse inkomsten van Mambo Poa blijven de laatste jaren vrijwel constant. De meeste donateurs 
schenken ons elk jaar hetzelfde bedrag. Wij willen het werk van de stichting graag voortzetten op de manier 
zoals we dat tot nu toe hebben gedaan. Door de ongunstige koersontwikkeling tussen de Euro en Ethiopische 
Birr en de hoge inflatie in Ethiopië wordt dit echter steeds lastiger. Kreeg je een jaar geleden nog 25.50 Birr 
voor 1 Euro, nu is dat gezakt tot 23.40 Birr - een verschil van ongeveer 8%. Daarnaast lag de inflatie in 
Ethiopië de afgelopen maanden rond de 11%. Onze studenten merken de hoge inflatie bijvoorbeeld sterk in 
de huurprijs die ze voor hun kamer betalen. De huurprijzen zijn dit jaar gemiddeld met maar liefst 20,6% 
gestegen. Wij zijn door deze nadelige financiële ontwikkelingen genoodzaakt om geen nieuwe studenten 
meer in het programma van Mambo Poa op te nemen. Ook als er studenten afstuderen en er daardoor 
ruimte komt in ons budget, zullen wij toch die financiële ruimte moeten gebruiken om de ondersteuning van 
onze andere studenten op peil te houden. Wij zouden vanzelfsprekend nieuwe kinderen de kans willen geven 
om te studeren, maar dat is momenteel helaas financieel niet haalbaar. Naar aanleiding hiervan zouden we 
jullie nogmaals willen wijzen op de mogelijkheid van schenken met een Schenkingsovereenkomst tussen de 
donateur en de stichting. Informatie over zo’n overeenkomst vind je op de site van de Belastingdienst of kan 
je aan ons vragen via info@mambopoa.nl Een van de voordelen van de Schenkingsovereenkomst is dat 
terwijl je kosten hetzelfde blijven je meer kunt schenken. Een andere mogelijkheid : als je (gedeeltelijk) een 
‘inflatiecorrectie’ op je donatie zou willen toepassen, juichen wij dat natuurlijk van harte toe. 
 
Afgestudeerde studenten. 
Zoals elk jaar zijn er ook deze zomer weer studenten die hun studie hebben afgerond. Wij lichten er drie uit: 

 
Mesele Wudu Kassie – Mesele (nr 97 op de website) is lange tijd door de stichting 
ondersteund, sinds maart 2008. Van jonge schoenpoetser –die niet naar school ging- in het 
dorp Debark aan de voet van het Semien gebergte, werd hij student aan de Universiteit van 
Gondar. Hij studeerde er farmacie. Mesele werkt nu bij de gemeente Debark als 
medewerker Gezondheidszorg. Hij droomt nog steeds van het openen van een eigen 
apotheek in zijn geboortedorp. 
(foto: Mesele) 
 
Etsub Ferasibath Mekuanent – Etsub (nr 152 op de website)  is vanaf 2011 door Mambo 
Poa geholpen met zijn studie aan het Lion Tourism and Hotel College in Addis Abeba. Na 
zijn studie mocht hij nog zijn rijbewijs halen om meer kansen te krijgen op een baan als 
chauffeur /gids 
 
Tegene Gobena (nr 202 op de website) is klaar met zijn deeltijdstudie. Deze wat oudere 
student (geboren nov’76) kon het laatste deel van zijn studie niet betalen en moest hem 
daarom afbreken.  Dankzij de hulp van Mambo Poa heeft hij zijn opleiding kunnen afmaken 
en zijn studie Mechanical Engineering  aan de Universiteit van Gondar voltooid. 
(foto:Tegene) 
 

 
 
 



Goed bericht over een ex-student 
Mambo Poa heeft lange tijd Dessalegn Aragaw ondersteund. Jullie 
kunnen hem onder nr.43 op onze website vinden. Dessalegn is 
gehandicapt aan beide benen doordat hij in zijn jeugd polio heeft 
gehad. Hij wilde zich ondanks zijn handicap ontwikkelen en daar 
heeft de stichting hem bij geholpen. Hij heeft een goede opleiding 
gehad en daarnaast een aantal IT cursussen gevolgd. Toch kon hij 
na afronding van zijn studie geen werk vinden. Zijn handicap zal 
hier een grote rol bij hebben gespeeld. Gehandicapten hebben in 
Ethiopië een enorme achterstand, ze staan vaak buiten de 
samenleving. Maar Dessalegn is niet bij de pakken neer gaan zitten. 
Hij wilde graag een eigen zaak beginnen, een internetcafé in Addis 
Abeba. Hiervoor heeft hij een gedetailleerd businessplan opgesteld. 
Het grote probleem was, als altijd, om het benodigde geld voor de  
realisering van zijn plan bij elkaar te krijgen. In februari van dit jaar 
heeft hij uiteindelijk een Nederlandse sponsor gevonden die bereid 

was hem geld te lenen. Dessalegn is gelijk aan de slag gegaan, met veel hulp van Daniel. Hij heeft nu een 
goedlopend internetcafé onder de naam Netview IT Solution. Het is gevestigd in Getu Building op Bole Road 
in Addis Abeba. We wensen Dessalegn heel veel succes ! 
 
Mobiele telefoons 
Martijn Pijnenburg is al jarenlang donateur van de stichting. Voor onze Laptopactie heeft hij bij het bedrijf 
waar hij werkt, verzekeraar a.s.r., geïnformeerd of er oude laptops waren die aan de kinderen van Mambo 
Poa gegeven konden worden. Er waren geen laptops beschikbaar, maar in plaats daarvan hebben we 50 
mobiele telefoons gekregen. Deze geheel nieuwe telefoons bleken niet geschikt voor het gebruik door het 
verzekeringsbedrijf. Maar onze studenten kunnen ze heel goed gebruiken ! We gaan ze in de loop der tijd 
onder hen verdelen. De mobiele telefoons worden stuk voor stuk door reizigers mee naar Ethiopië genomen, 
zodat we geen invoerrechten hoeven te betalen.  
Onze hartelijke dank aan Martijn en a.s.r. voor deze gulle gift !  
 
Tot slot 
We zijn voortdurend bezig met het actualiseren van de website. Elke student krijgt minimaal jaarlijks een 
update en dat kost veel tijd. Wij vragen begrip ervoor dat niet alle studenten steeds zijn bijgewerkt.  
De Laptopactie loopt door, 2e hands laptops zijn nog steeds zeer welkom! In een volgende Nieuwsbrief 
zullen we jullie op de hoogte stellen van de stand van zaken. 
Verandering van e-mailadres graag aan ons doorgeven via info@mambopoa.nl 
 

 
 

Dessalegn in gesprek met Marian Fransen 
van MamboPoa   


