Beste Donateurs en andere belangstellenden,
Graag laten wij weer van ons horen met de tweede editie dit jaar van onze Nieuwsbrief.
Het Jaarverslag 2018 en het Beleidsplan van stichting Mambo Poa zijn belangrijke documenten waarmee wij verantwoording afleggen
van ons werk. Hieronder staat een toelichting, op onze website kunnen jullie de documenten vinden.
Af en toe worden er acties georganiseerd door donateurs en instellingen die ons een warm hart toedragen waarvan de opbrengst aan
Mambo Poa ten goede komt. Dit keer mochten wij van de Oecumenische Werkgroep Brielle een mooi bedrag ontvangen!
In deze Nieuwsbrief meer hierover.
Wij hebben de goede gewoonte om regelmatig een student, die door Mambo Poa wordt ondersteund, aan het woord te laten.
Abebe Albel Asrat heeft zijn opleiding afgerond en aan Daniel Dieraert een bedankbrief geschreven, die wij in deze nieuwsbrief
afdrukken.
Er is een nieuwe en betrekkelijk eenvoudige manier om Mambo Poa te ondersteunen wanneer je via Doelshop.nl bij een webshop iets
aanschaft. Vele bekende en grote webshops doen hier aan mee. Hierbij nogmaals de uitleg hoe het werkt.
Tot slot wenst het bestuur van Mambo Poa allen prettige feestdagen en een heel goed 2020.
Jan Wolters, voorzitter
Jaarverslag 2018 en Beleidsplan van de stichting
Het jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld ter informatie van onze donateurs en andere belangstellenden. Daarnaast dient het als
toelichting op de jaarrekening 2018. Met het publiceren van ons jaarverslag voldoen we tevens aan een van de ANBI-voorwaarden, zoals
opgesteld door de Belastingdienst. In ons jaarverslag kunnen jullie onder andere de Staat van baten en lasten 2018 vinden. Hier worden in
verschillende paragrafen de financiën van Mambo Poa behandeld. Om er een aspect uit te lichten: onze overheadkosten bedroegen in 2018
slechts 1,73% van de totale kosten (2,16% in 2017). Wij streven ernaar om ook dit jaar de overheadkosten zo laag mogelijk te houden en
daarmee de schenkingen van onze donateurs zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan onze studenten in Ethiopië.
Het beleidsplan hebben wij opgesteld om inzicht te geven in de werkwijze van de stichting. Een belangrijk onderdeel van ons beleid is
om met elke student afspraken op maat te maken over de te volgen scholing of opleiding, de duur van de hulp en het budget. Het budget is
afhankelijk van de gekozen opleiding, de onderwijsinstelling, de woonsituatie (alleen, in een gezin of met huisgenoten) en de individuele
omstandigheden. De budgetten voor de studenten worden elk jaar in juli-augustus door het bestuur geëvalueerd en voor het komende
schooljaar vastgesteld. Er wordt op toegezien dat het budget juist wordt besteed. Als afspraken in redelijkheid niet worden nagekomen
wordt de hulp gestopt. Het gehele beleidsplan en het Jaarverslag 2018 is, zoals reeds gezegd, te vinden op onze website.
Hebben jullie er vragen over dan horen we die graag via info@mambopoa.nl
Vastenactie 2019 van de Oecumenische Werkgroep Brielle
Sybrand en Riet Dob zijn al vele jaren donateur van Mambo Poa .
Zij hebben het initiatief genomen om Mambo Poa tot doel te maken van de
Vastenactie 2019 van de Oecumenische Werkgroep Brielle.
De Vastenactie 2019 heeft het geweldige bedrag van € 2596,66 opgeleverd.
Onze hartelijke dank aan Sybrand en Riet voor hun initiatief. Mede door deze extra
inkomsten kunnen wij ervoor zorgen dat ondanks de stijging van de levenskosten
onze studenten op een goede manier hun opleiding kunnen blijven volgen.
Onze dank ook aan Aryanna Herscheid van de Oecumenische Werkgroep Brielle.
Mede door haar inspanningen is de Vastenactie 2019 tot een succes geworden.
Op de foto neemt ons bestuurslid Henk Loijenga namens Mambo Poa de cheque in
ontvangst.

Naast de Vastenactie willen wij ook de actie van een vriendin van een van onze donateurs vermelden. Zij heeft afgelopen zomer een feest
ter gelegenheid van haar verjaardag gegeven. Als cadeau vroeg zij geld voor Mambo Poa. Naast een gezellige verjaardag en extra
bekendheid voor Mambo Poa heeft het de stichting een bedrag van € 380,- opgeleverd.

Afgestudeerd.
Abebe Albel Asrat is geboren in een klein gehucht, 45 kilometer buiten Lalibela. Hij vertrok naar
Lalibela voor het volgen van goed onderwijs. Daar ontmoette hij een Amerikaan die hem wilde
ondersteunen bij zijn opleiding. Dankzij deze Amerikaan werd hij opgenomen in het programma
van Mambo Poa. Hij is verhuisd naar Addis Abeba om daar een opleiding Accountacy aan het
CPU College te volgen. Abebe is in oktober afgestudeerd. Hij schreef een mail aan Daniel om
hem en Mambo Poa te bedanken:
Hello Dearest Daniel,
I thank you so much from hub of heart for all your help in order to reach where I am at the
present time. Mainly it was a kind of you that you have delivered properly all those contributions
of Mambo Poa. If you weren’t been with me during whole time to perform my study I wouldn’t to
be here where I am now academically ! Therefore may all my gratitude will be for you about
those entire contributions you are doing in both ways morally and financially.
I am respectful and grateful of Mambo Poa for what they have done enabling my life better
gradually.It was nice that I could to find your priceless kindness and being able to perform my
study. Thank you!
Yours sincerely Abebe.
Doelshop.nl
Er is een nieuwe manier om Mambo Poa met een extra donatie te steunen. Zonder dat het je iets kost!
In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie geattendeerd op deze mogelijkheid om de stichting te steunen via Doelshop.nl. Helaas heeft
dit tot nu toe weinig opgeleverd. Daarom nogmaals graag jullie aandacht voor hoe het werkt:
Via https://mambopoa.doelshop.nl kan je shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com, Media Markt, etc.). Bij elke aankoop via
deze link gaat er een bedrag naar Mambo Poa. Het product koop je bij de webshop zelf, maar doordat je dat doet via de pagina op onze
site krijgt Mambo Poa een percentage van het aankoopbedrag. Ook als je van zorgverzekeraar of energieleverancier wisselt kan dat via
deze link. Je betaalt exact dezelfde prijs als anders en steunt ons tegelijkertijd met een extra donatie.
Het werkt als volgt:
1- Ga naar https://mambopoa.doelshop.nl
2- Type de gewenste webshop in de zoekbalk. Via ‘Ga naar shop’ kom je op de webpagina van de webwinkel terecht.
3- Na jouw aankoop bij de webshop wordt er automatisch een donatie overgemaakt aan stichting Mambo Poa.
4- Wil je graag een bevestigingsmail ontvangen en zien hoeveel je gedoneerd hebt, dan kan je een account aanmaken via
‘Mijn account-Ik ben nieuw’.
Voor meer informatie over de werkwijze van Doelshop verwijzen we je naar hun website www.doelshop.nl.
We zouden het natuurlijk heel mooi vinden als je de link https://mambopoa.doelshop.nl bij je favorieten zet, zodat je zo makkelijk elke
aankoop kan doen. Alvast bedankt.

