
 
 
Beste Donateurs en andere belangstellenden, 

Vlak voor de vakantie brengen we nog een nieuwsbrief uit met informatie over de stichting. 

De Corona situatie in Ethiopië is nauwelijks veranderd. De politieke situatie, waaronder het conflict in Tigray 

houdt het land wel behoorlijk in de greep. De verkiezingen van onlangs brengen daar weinig verandering in.  

De financiële positie van Mambo Poa blijft goed, dankzij onze trouwe donateurs.  

Daarom was er in 2020 plaats voor 4 nieuwe studenten. In deze nieuwsbrief stellen we ze aan je voor.  

2 studenten hebben hun opleiding afgerond. Enkele kinderen staan nog op de wachtlijst. Corona heeft extra 

uitgaven voor de stichting tot gevolg gehad, zodat we in 2021 helaas geen nieuwe studenten kunnen 

aannemen. 

Onze website gaf zo veel mogelijk informatie over de stichting en het wel en wee van de studenten.  

Door de AVG Is dat helaas aanzienlijk minder geworden. Daar willen we graag wat aan doen d.m.v. een 

groepsapp op Signal. Hieronder meer daarover.   

Tot slot doen wij zoals elke keer, weer een oproep om 2e hands laptops beschikbaar te stellen. De studenten 

hebben ze onveranderd hard nodig. 

Het bestuur wenst allen een goede vakantie! 

Jan Wolters, voorzitter 
 

De situatie in Ethiopië  
De verspreiding van het Corona virus blijft relatief beperkt in Ethiopië, het leven van alledag wordt er niet 

door bepaald. Mensen dragen nauwelijks mondkapjes, de restaurants en café’s zijn gewoon open. Men houdt 

zich meer bezig met de politieke situatie in het land.  

De landelijke verkiezingen zijn gehouden van 25 t/m 29 juni (Gregoriaanse kalender). Ze zijn rustig verlopen, 

er zijn weinig incidenten gemeld. De partij van Abiy Ahmed, de huidige minister-president, zal waarschijnlijk 

als winnaar uit de bus komen. Een oplossing voor het conflict in de deelstaat Tigray is nog niet in zicht. 

Ondanks druk van veel (westerse) landen gaat de gewapende strijd door, met gruwelijke gevolgen voor de 

plaatselijke bevolking. Ook het geschil tussen Ethiopië en Egypte over het gebruik van het water van de Nijl 

bij de Great Renaissance Dam blijft het politieke klimaat beïnvloeden. Op het moment worden er elk weekend 

protestmarsen tegen Egypte georganiseerd, welke tot nu toe vreedzaam verlopen.  
 
Financiën 

In 2020 heeft Mambo Poa haar doelstellingen wederom gehaald. Er werden nieuwe studenten in het 

programma opgenomen en er zijn extra toelages aan de studenten uitgekeerd . 

Eind 2020 werden 44 kinderen gesteund door de stichting, één kind meer dan in 2019.  

Het totaal aantal donaties is afkomstig van 108 donateurs. De donaties worden gedurende het jaar 

ontvangen.  

Er zijn 24 donateurs die een schenkingsovereenkomst met de stichting hebben afgesloten. Met zo’n 

overeenkomst kan een groot deel via de belastingaangifte worden terugontvangen van de Belastingdienst. 

Mambo Poa ontvangt jaarlijks een bedrag van rond de € 19.000,- middels deze 

schenkingsovereenkomsten. 

In 2020 bedroegen de overheadkosten 1,8% van de inkomsten van de stichting (1,38% in 2019). 

Hiermee zijn we wederom ruimschoots onder onze doelstelling van maximaal 5% overheadkosten 

gebleven. De overheadkosten  bestonden voornamelijk uit bank-, website- en boekhoudkosten.  

Voor het vierde jaar op rij bedroegen de ontvangsten van de stichting  meer dan de uitgaven. Hierdoor kon 

een (permanente) continuïteitsreserve worden opgebouwd van €5.500 (door het bestuur vastgesteld op 10% 

van de doelbestedingen en minimaal €5.000). Daarnaast kwam er ruimte om de budgetten van de studenten 

te verhogen ter compensatie van de hoge inflatie in Ethiopië en de stijgende voedselprijzen. Ook hebben we 

enkele ex-studenten  ondersteund om de gevolgen van de Corona crisis het hoofd te kunnen bieden.                                         

In 2020 zij we overgestapt van de Abyssinia bank naar de Dashen bank in Ethiopië. Al onze studenten hebben 

een account bij deze bank waardoor we nu alle betalingen aan hen via de bank kunnen laten verlopen. 

We leggen momenteel de laatste hand aan het Jaarverslag 2020. Na voltooiing zullen we deze op onze 

website publiceren. Net zoals in 2019 werd ook in 2020 een positief resultaat behaald. Het plaatst de 

toekomst van Mambo Poa in een gunstig perspectief. Wij willen alle donateurs van de stichting dan ook 

hartelijk danken voor hun blijvende steun voor het onderwijs en de ontwikkeling van onze studenten in 

Ethiopië. 

 

 

 



Informatie over studenten 

Het ministerie van Onderwijs in Ethiopië heeft kort geleden besloten dat de opleidingen aan de universiteit 

een jaar langer gaan duren om het ontbreken van onderwijs tijdens de Covid pandemie te compenseren. De 

extra uitgaven die deze verlenging met zich meebrengt zullen we helaas moeten opvangen door het komende 

schooljaar geen nieuwe studenten aan te nemen. 

Mambo Poa heeft vier nieuwe studenten in het programma opgenomen.  

Rediet Yohanes volgt onderwijs op de Bato Secondary School in Debre Berhan.  

Zij is 18 jaar oud en zit in de 10e klas. Haar moeder heeft een kleine kapsalon, 

maar heeft sinds het begin van de Covid pandemie bijna geen klanten meer. 

Mambo Poa heeft de kosten van de opleiding van haar dochter daarom 

overgenomen.  

Feleku Getachew Fikadu is 14 jaar oud en volgt haar opleiding op de Lalibela 

Secondary School, klas 8.  

Nius Ketema is 16 jaar oud en zit op dezelfde school als Feleku, klas 10.  

Nardos Yosef Demena is 17 jaar oud en krijgt onderwijs op de Ethio National 

School in Addis Abeba, klas 9. Haar ouders hebben door de Covid pandemie 

momenteel geen werk.  

 

 

Foto: Nardos en Natanim Yosef tonen trots hun nieuwe laptop. Rechts, vader Yosef, 

 

Er zijn twee studenten die deze zomer het project zullen verlaten.  Sisay Mekonen Wagaw heeft zijn studie 

aan het Ambassador College in Bahir Dar afgerond en is teruggekeerd naar zijn geboortestreek om daar aan 

het werk te gaan.  Destaw Mekonen Wagaw heeft zijn opleiding tot automonteur voltooid en heeft bovendien 

zijn rijbewijs gehaald, met financiële hulp van de stichting.  

 

Ter afsluiting 

Per 1 juli van dit jaar wordt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Deze 

nieuwe wet legt strengere eisen op aan besturen van verenigingen en stichtingen. Voor zover wij nog niet aan 

deze eisen voldoen zullen wij hier vanzelfsprekend voor gaan zorgen. 

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij op zoek naar een 

manier om onze donateurs toch goed te blijven informeren over de studenten van Mambo Poa. Voor de 

invoering van deze verordening konden jullie veel informatie over alle kinderen op onze website vinden, maar 

dat was daarna niet meer toegestaan. We willen nu een GroepsApp op Signal instellen waar jullie, als je daar 

lid van wil worden, filmpjes kunnen bekijken die door de studenten gemaakt zijn. Filmpjes over hun studie en 

allerlei andere zaken die hen bezig houden. We zullen hen uiteraard (schriftelijk) toestemming vragen voor 

plaatsing van hun filmpje op Signal. Het lijkt ons leuk en informatief om jullie op deze manier kennis te laten 

maken met de kinderen van Mambo Poa wiens studie door jullie wordt mogelijk gemaakt.  

Als het zover is zullen we het laten weten. 

 

Onze oud-student Habtamu Hinka heeft zich tijdens en na zijn studie bekwaamd in 

de ICT en hij heeft een computerwinkel geopend. Dat is erg prettig voor de 

studenten die een laptop hebben en krijgen, omdat hij ze met zijn deskundigheid 

zo nodig kan repareren en ze voor hen geschikt maken als ze uit Nederland 

worden meegenomen.  

 

Foto, Habtamu in zijn winkel 

 

 

 

 

 

 

 


