
 
Beste donateurs en andere belangstellenden. 

Graag sturen we jullie hierbij weer onze nieuwsbrief. Door privé omstandigheden van een van onze 

bestuursleden is de verzending vertraagd. Onze excuses hiervoor.  

Mambo Poa bestaat 15 jaar. Dit heuglijke feit hebben we op 3 juni j.l. gevierd in Castricum met onze 

donateurs. Op die dag zijn we ook in gesprek gegaan met de donateurs over het functioneren van 

Mambo Poa.. De dag was erg geslaagd. In deze nieuwsbrief staat een verslag. 

Een van de gevolgen van de AVG, de nieuwe privacy wetgeving,  is dat we de studievoortgang van 

onze individuele studenten niet meer kunnen publiceren op onze site. Daarmee gaat helaas een deel 

van onze transparantie verloren die door onze donateurs zo gewaardeerd wordt. Wij nemen ons voor 

om in onze volgende nieuwsbrieven meer te publiceren over studieresultaten van studenten die daar 

zelf over schrijven of filmen.  

Vanzelfsprekend dank ik allen, namens onze studenten, voor de donaties die wij hebben mogen 

ontvangen. 

Jan Wolters, voorzitter 

 

Jubileum van stichting Mambo Poa 

We hebben het 15-jarig bestaan van de stichting op 3 juni 

gevierd met een Ethiopië-dag.  

Deze dag vond plaats  op het terrein van de kerk ‘De Goede 

Herder’ in Castricum en werd georganiseerd in samenwerking 

met stichting RKVV DEM steunt Ethiopië en MOV Groep 

Castricum.  

De dag werd geopend door de heer Mans, burgemeester van 

Castricum. Daarna waren er verschillende activiteiten en kon 

er Ethiopische koffie gedronken en injera gegeten worden. 

Ook de door vrijwilligers gemaakte taarten waren zeer in 

trek. De dames van ‘Trots als een Pauw’ dansten rond, de 

muzikanten van Djembé-groep Alkmaar zorgden voor een 

muzikale omlijsting en er werden films over het werk van de 

stichtingen vertoond. Bovenal was het goed om velen van 

onze donateurs weer een keer te zien.  

Een geslaagde dag, waarvoor we alle vrijwilligers die deze 

dag hebben mogelijk gemaakt hartelijk willen bedanken.  

 

 

Dialoog met onze donateurs 

Naast de andere activiteiten was een dialoog met onze donateurs onderdeel van het programma. Wij 

wilden graag hun mening horen over het beleid van Mambo Poa.  Als positieve kanten van het beleid 

worden ervaren: de lage overheadkosten, de kleinschaligheid van de stichting, de focus op onderwijs  

en dat Daniel, onze man in Ethiopië, alle studenten kent waardoor de ‘lijnen kort zijn’. Vragen waren er 

over hoe het met studenten gaat na het behalen van hun diploma. Wat kunnen ze met een diploma, 

hoe is de aansluiting van werk op studie, helpen afgestudeerde studenten andere kinderen die door 

Mambo Poa worden ondersteund ? De aansluiting van werk op studie laat te wensen over, studenten 

met een diploma hebben wel een voorsprong, maar de werkeloosheid blijft hoog in Ethiopië. 

Afgestudeerde studenten helpen soms andere kinderen, maar dan voornamelijk als het familieleden 

zijn, de familiebanden zijn zeer sterk. Twee ‘aanbevelingen’ van de donateurs: neem meer meisjes in 

het programma van de stichting op en geef meer aandacht aan het onderwijs in Engels. Voor de eerste 

aanbeveling kunnen we zorgen. Daniel let er al wel op, want: als je onderwijs geeft aan een jongen 

geef je onderwijs aan één persoon, als je onderwijs geeft aan een meisje geef je onderwijs aan een 



hele familie. Wat betreft de tweede aanbeveling: het onderwijs in Engels is in Ethiopië over het 

algemeen niet van hoog niveau, daar zullen we niet makkelijk verandering in kunnen aanbrengen.  

Wel mogen studenten als ze het willen een extra cursus Engels volgen, wat tot een flinke verbetering 

kan leiden. 

 
 

 
 

             Het schoolrapport van een van de kinderen die door Mambo Poa worden ondersteund. Ze heeft bijna    
             allemaal tienen (=100 in het Ethiopische systeem) en is de beste van haar klas. Om trots op te zijn! 
 

 

Privacyverklaring 

Zoals jullie al gehoord en gelezen hebben is op 25 mei van dit jaar de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) van de Europese Unie in werking getreden. Deze verordening stelt strikte 

regels aan de manier waarop wij om moeten gaan met de persoonlijke gegevens van zowel onze 

donateurs als van onze studenten. Wij zullen met grote zorgvuldigheid de gegevens van onze 

donateurs beheren. Ons beleid hebben we in een privacyverklaring vastgelegd, die jullie op onze 

website kunnen vinden. De AVG heeft ook grote gevolgen voor de informatie die wij jullie kunnen 

geven over de kinderen van de stichting. Zonder hun nadrukkelijke toestemming mogen wij geen 

gegevens van hen op onze website publiceren. Om juridische en financiële problemen te voorkomen 

hebben wij daarom besloten de pagina ‘studenten’ zoals te vinden op onze site te verwijderen. Helaas, 

hierdoor gaat een flink deel van de informatie die wij met de donateurs wilden delen en daarmee een 

deel van de ‘transparantie’ van Mambo Poa verloren. Wij zullen jullie door middel van onze nieuwsbrief 

zo goed mogelijk blijven informeren.  

Als je informatie wilt over een bepaalde student dan kan je die uiteraard bij ons aanvragen. 

 

Laptopactie 

Naar aanleiding van het jubileum van Mambo Poa hebben we nogmaals jullie aandacht gevraagd voor 

onze laptopactie. We hebben al enkele toezeggingen binnen. Graag zouden we nog meer 2e hands 

laptops naar Ethiopië brengen. Vraag het aan familie en vrienden, op jullie werk en vereniging. Onze 

studenten kunnen ze zeer goed gebruiken. 

 

http://www.mambopoa.nl/studenten


 

 

 


