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Beste donateurs. 
Hierbij ontvangen jullie onze nieuwsbrief nr. 8.  
Het gaat zeer goed met Mambo Poa. We zijn een kleine stichting met, op dit moment,  106 donateurs. We  
halen ruimschoots onze financiële doelstellingen en kunnen daarmee meer kinderen ondersteunen dan 
verwacht. Dit ondanks de financiële crisis die ook Afrika, en in het bijzonder Ethiopië, treft.   
Onze Ethiopische studenten krijgen dan ook een extra toelage.  
Daniel Dieraert Longai, onze man in Ethiopië en bekend bij velen van jullie, is zeer actief bij de begeleiding 
van de kinderen. Hij zal daarover in onze volgende nieuwsbrief een uitgebreid verslag van schrijven. 
Wij sturen de nieuwsbrief per mail. Steeds komt een aantal onbestelbaar retour. Wij vragen jullie dan ook de 
wijziging van je mailadres aan ons door te geven. Overigens wordt de nieuwsbrief ook op de website 
gepubliceerd. 
 

   
 
Nieuwe website : 
We hebben veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwe website. De uitgebreide informatie over de 
kinderen, de rapportage over de studievoortgang en de verantwoording van de uitgaven voor elk kind,  wordt 
door de donateurs op prijs gesteld. Het overzicht biedt de gegevens van alle kinderen die Mambo Poa vanaf 
de oprichting ondersteund heeft en van hen die nu nog in het programma zitten. Totaal zijn dat ruim 170 
studenten. 
Uit privacy overwegingen maken wij deze persoonlijke gegevens van de kinderen niet voor iedereen 
toegankelijk. Alleen onze vaste donateurs kunnen inzicht krijgen in deze overzichten. Je hebt hierover eind 
december van het vorige jaar een mail van ons ontvangen. Hierin staat hoe je de gegevens van de kinderen 
kunt bekijken. We verzoeken je vriendelijk maar met klem om deze informatie niet aan anderen door te 
geven, zodat de privacy van de kinderen gewaarborgd blijft.  Mocht je nog commentaar of vragen hebben 
over de website of heb je de mail van december met de toegangsgegevens niet ontvangen, laat het ons 
weten via info@mambopoa.nl. 
 
Financiën: 
Het boekjaar 2011 is inmiddels afgesloten en de begroting is ruim gehaald. Wij hadden voor het afgelopen 
jaar een bedrag van € 40.000,- begroot, een voorzichtige begroting mede ingegeven door de economische 
crisis die iedereen treft. Het eindresultaat is echter verbluffend te noemen. Stichting Mambo Poa heeft   
€ 67.668,- aan donaties ontvangen. Hier moet wel bij opgemerkt worden dat dit resultaat vertekend is 
doordat stichting Meskerem, onze grootste donateur, is opgeheven en haar donatie voor 2012 en 2013 
vooruit heeft betaald.  Mambo Poa draagt zorg voor de voortzetting en afronding van enkele van de projecten 
van Meskerem die ons de hiervoor benodigde financiële middelen leverde. 
Het overzicht met de actuele financiële verantwoording is voor ieder op de website in te zien en wordt 
maandelijks vernieuwd. 
 
We hebben in onze vorige Nieuwsbrief verteld over de torenhoge inflatie die Ethiopië teistert en de mensen 
zelfs in hun eerste levensbehoeften treft. Het bestuur heeft besloten  het budget van iedere student in 
Ethiopië met € 100,- per jaar te verhogen. Deze verhoging zal bij de start van het nieuwe schooljaar, op 12 
september, ingaan. Onze studenten hebben deze extra toelage hard nodig. 
 
Sinds de oprichting hebben wij de overheadkosten van de stichting onder  de 1% kunnen houden. Dit was 
een van onze doelstellingen. Hier waren wij trots op. De stichting heeft immers geen “strijkstok” . Zie ook ons 
beleidsplan op de website. Helaas, de overheadkosten zullen in de toekomst boven de 1%  gaan uitvallen. 
Verschillende factoren liggen hier aan ten grondslag.  
Ten eerste zijn de kosten voor het overboeken van geld van Nederland naar Ethiopië aanzienlijk verhoogd. 
Ten tweede, Mambo Poa biedt donateurs de mogelijkheid om te schenken middels een notariële akte.  
Dit komt regelmatig voor. 
De kosten die verbonden zij aan het opstellen van een dergelijke akte neemt Mambo Poa voor haar rekening.  
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Uiteraard zijn wij zeer tevreden met deze schenkingen en ze leveren ons per saldo veel op, maar ze hebben 
wel een stijging van de overheadkosten tot gevolg. Ten derde, we hebben vorig jaar een 
boekhoudprogramma aangeschaft. Aan dit programma zijn jaarlijkse kosten verbonden.  
De verhoging van de overheadkosten gaat ons aan het hart, maar is helaas noodzakelijk. Wij blijven er naar 
streven deze kosten zo laag mogelijk te houden. Na elk boekjaar zullen we de donateurs informeren over het 
feitelijke percentage van de overheadkosten.  
 
Donateurs : 
Per 30 juni 2012 heeft Mambo Poa 106 donateurs. Zij hebben dit jaar tot nu toe al € 29.000,- aan de 
stichting geschonken. Dankzij deze bijdragen worden momenteel  66 studenten geholpen. Van onze 106 
donateurs zijn 3 mensen al 12 jaar en 8 mensen al 11 jaar donateur van de stichting. Daarnaast zijn er 81 
mensen die al tussen de 5 en 10 jaar een donatie aan Mambo Poa geven. Dit betekent dat ruim twee derde 
van onze donateurs al 5 jaar of langer Mambo Poa steunt. Geweldig, onze dank voor het in ons gestelde 
vertrouwen! 

Afgelopen zomer werd Daniel uitgenodigd door ex-Mambo Poa 
studenten uit Tanzania voor een feestelijke samenkomst. Na zoveel 
jaar was het heel leuk om iedereen weer te zien en te horen hoe het 
met hen ging. De jonge kinderen waren veranderd in vrolijke pubers. 
De groep waar Daniel mee reisde was zeer onder de indruk van het 
enthousiaste welkom en genoot van de gesprekken, de dranken en de 
maaltijd.  
Het gaat de ex-studenten goed. Saumu Kweka, bijvoorbeeld, is nu 
accountant bij de gemeente Arusha. Michael Wilbrodus, nu 14 jaar 
oud, studeert nog verder op kosten van zijn ouders. Minor Kweka 
studeert nu aan de Universiteit van Dar es Salaam.  

Studieresultaten: 
Een aantal studenten heeft deze zomer hun studie beëindigd. 
 

Zena Melkamu Mengaw – Zena werkte als serveerster in een restaurant in Lalibela 
voordat ze met steun van Mambo Poa aan een opleiding begon. Ze heeft haar 4-jarige 
studie aan het Tropical College in Dessie afgerond. Begin juni is ze geslaagd voor het 
staatsexamen en zo is ze nu gediplomeerd verpleegster geworden. Daniel heeft haar 
geadviseerd een vervolgstudie te beginnen. Er is namelijk in Ethiopië een groot gebrek 
aan vroedvrouwen. De bedoeling is dat ze verhuist naar Wolisso, een plaats zo’n 100 

kilometer ten westen van Addis Abeba, om daar een 3-jarige opleiding te volgen in het Saint Lukas Hospital. 
Stichting Mambo Poa zal uiteraard deze kosten van opleiding en levensonderhoud voor haar rekening nemen. 
 

Messay Seifu Tefera – Messay is kort geleden geslaagd en mag zich nu jurist noemen. Een 
opmerkelijke ontwikkeling voor een straatjongen uit Key Afer die, voor hij met zijn studie begon, 
toeristen lastig viel op de markt om aan eten te komen. Hij wil langs deze weg alle donateurs 
hartelijk danken voor hun hulp en de aan hem geboden mogelijkheid om te studeren. 
 
 
 Awa Bah Diallo – Awa is de laatste van de kinderen van een familie uit Mopti (Mali) die sinds 
2007 gesteund werd  door het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Na succesvolle actieweken 
werd toen door de leerlingen van deze school € 12.000,- voor Mambo Poa ingezameld. Awa 
hoopt binnenkort werk te vinden, wat niet gemakkelijk zal zijn in het door een burgeroorlog 
beheerste ooit zo vriendelijke Mali. 
 

 
Persoonlijk nieuwtje : 
We willen deze Nieuwsbrief graag afsluiten met het melden van een heugelijke 
gebeurtenis in huize Daniel. Daniel en zijn vrouw Aminata, bij velen bekend vanwege 
haar kookkunsten tijdens de reizen van Daniel, hebben op 19 mei een prachtig zoontje 
gekregen ; Melvin Gilbert Mahamadou. Wij wensen deze nieuwe wereldburger een 
prachtig en gezond leven … en vele studiejaren. 
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