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Voorwoord 
Schreven we vorig jaar nog dat ten tijde van het verschijnen van het jaarverslag de wereld in de ban 

was van het Coronavirus, blijkt nu dat we er nog niet doorheen zijn. Natuurlijk hadden we in de 

planning om in februari 2021 weer naar Ethiopië te gaan. Dat stellen we nu uit tot oktober. 

Met betrekking tot de corona crisis zijn er tot nu toe (2020) van de 110 miljoen mensen 125,049 

mensen  besmet en zijn 1944 mensen overleden aan het virus. Afgezet tegen de beschikbare 

middelen valt dit gelukkig nog mee. 

Zoals de meeste van u inmiddels wel hebben kunnen horen of lezen is  er onrust in het noordelijk 

deel van Ethiopië. Er zijn 82 etniciteiten in Ethiopië die samen moeten leven wat de problematiek 

uiterst ingewikkeld maakt. Wij volgen het nieuws vanuit verschillende kanten.  

De langste rivier ter wereld, de Nijl, ontspringt in Ethiopië. De bouw van de stuwmeerdam, Great 

Ethiopian Renaissance Dam (GERD), zorgt ervoor dat Ethiopië gebruik kan maken van de opgewekte 

elektriciteit voor onder andere huishoudelijk gebruik, onderwijs, ziekenhuizen maar ook voor 

industriële doeleinden. De dam is nu voor 80 % compleet en de verwachting is dat in juli 2021 

elektriciteit opgewekt kan worden voor de 65 miljoen burgers die nu in armoede leven, elektriciteit 

ontberen en in het donker zitten. Hoewel Egypte en de Arabische staten dit proberen te voorkomen 

zal men doorgaan met de bouw hiervan. Uiteindelijk zullen Egypte en Sudan hier eerder profijt van 

hebben omdat de toevoer van water gereguleerd wordt door de stuwmeerdam tijdens 

overstromingen maar ook tijdens droogte wordt meer water doorgevoerd. De landen zullen hier dus 

geen nadeel van ondervinden. 

Er zijn geen problemen in onze project gebieden, Bishoftu (Debre Zeit) en Mehal Meda in Menz, en 

zoals het er nu naar uit ziet kunnen we in 2021, afhankelijk van de coronacrisis in Nederland, weer 

naar Ethiopië. We zijn al uitgenodigd bij de school in Menz, zij willen dolgraag hun vorderingen laten 

zien. Uiteraard bezoeken we dan ook onze projecten in Hidi/Bishoftu. 

Ondanks de coronacrisis gaan de ontwikkelingen gelukkig door zoals u kunt lezen in dit jaarverslag. 

Natuurlijk mede dank zij uw hulp kunnen wij uitvoering blijven geven aan waar de Stichting voor 

staat, namelijk: 

“Ieder kind verdient de kans zich te ontwikkelen” 

 

Het bestuur van Stichting Dessi Tuji, 

Getachew Negate, voorzitter 

Claudette Hesselmann, secretaris 

Redeëet Negate, penningmeester 
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Verslag van het bestuur 
Stichting Dessi Tuji is opgericht in juli 2017. Stichting Dessi is een non-profit organisatie voor 

armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië. De Stichting stelt zich ten doel het 

bestrijden van armoede, het toegang bieden aan kinderen en volwassenen tot onderwijs en het 

bevorderen van emancipatie van vrouwen in Ethiopië, alsmede het gezond opgroeien van kinderen. 

Het project is gelegen in  een ruraal gebied in de buurt van Debre Zeit (Bishoftu) ongeveer 60 

kilometer van de hoofdstad Addis Abeba. Er stond alleen een oud schoolgebouwtje, opgetrokken uit 

klei. Er waren geen basis schoolmaterialen zoals boeken maar er was ook geen water geen sanitair, 

geen stroom en geen bibliotheek. Onacceptabel vonden wij dit toen wij in 2015 met het project 

begonnen in samenwerking met de Stichting Isob. 

En dat vinden we nog steeds. Stichting Dessi blijft zich net zolang inzetten tot alle basisvoorzieningen 

er zijn en zullen daarna hulp blijven bieden waar nodig om de zelfredzaamheid te stimuleren en 

armoede te bestrijden. Inmiddels is ons werkgebied uitgebreid naar Menz, 300 kilometer ten 

noordoosten van Addis Abeba. 

Met vrijwilligers in Nederland en samenwerkingspartners in Ethiopië hebben wij in 2020 weer mooie 

resultaten behaald. Helaas hebben we in 2020 geen Bazaar kunnen organiseren of op een markt 

kunnen staan. Dat neemt niet weg dat we toch sponsors hebben gevonden die de Stichting een 

warm hart toe dragen. De vrijwilligers en het bestuur staan te popelen om weer een Bazaar te 

kunnen organiseren zodat we een ieder weer de gelegenheid kunnen bieden om iets te leren over 

Ethiopië, de projecten die we uitvoeren te laten zien, maar ook het land te laten proeven door de 

maaltijden die we bereiden en aanbieden tegen een kleine vergoeding. 

We zijn een kleine Stichting met een grote ambitie. Minimaal één keer per jaar bezoeken we de 

projecten in Ethiopië. We bespreken dan de voortgang en bekijken samen met de school, de 

oudercommissie en bevolking de knelpunten en oplossingen hiervoor. 

De werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden door de vrijgevigheid van sponsors. Wij 

danken de sponsoren dan ook voor hun vertrouwen in de Stichting. 

Het bestuur is in 2020 vanwege de corona niet bij elkaar gekomen maar er is telefonisch contact 

geweest. Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd. Twee bestuursleden zijn in februari 2020 in Ethiopië 

geweest. 

De Stichting heeft een website, www.stichtingdessi.org en communiceert ook via de facebookpagina 

Stichting Dessi. Via de mailinglijst worden de nieuwsbrieven en andere wetenswaardigheden 

verstuurd. 

 

http://www.stichtingdessi.org/
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2. Activiteiten 

2.1 Ontwikkelingen in Ethiopië 
Addis is een wereldstad (diplomatieke hoofdstad van Afrika) met ongeveer 7 miljoen inwoners. In 

2020 viel het op dat de stad “schoner” en groener  was dan anders. Er waren ook minder 

zwerfkinderen op straat. Op veel van de tussenstroken van de wegen waren nu ook een serie van 

bloembakken geplaatst. De bloemen staan er goed bij waardoor ook alles veel kleurrijker is in de 

stad. Het verhaal gaat dat de “prime minister” van Ethiopië, Abiy Ahmed, (en nobel prijs winnaar 

voor de vrede), een enkele keer zelf de planten water heeft gegeven midden in de nacht!  

Tegenwoordig valt er geld te verdienen aan de plastic flessen. Dak- en thuislozen in de stad 

verzamelen de flessen en brengen deze naar een centrale plek waar ze voor 1 kilo plastic 6 birr 

(ongeveer 16ct) ontvangen. Significant verschil dus in de stad. Waar eerst de stad helemaal bezaaid 

was met plastic flessen is er nu geen fles meer te vinden op straat.  

De overheid heeft voor de zwerfkinderen opvangcentra gebouwd. Zwerfkinderen zijn kinderen uit 

arme gezinnen, weeskinderen maar ook kinderen uit gescheiden gezinnen. De kinderen uit de 

armoedegezinnen en de weeskinderen kunnen makkelijker binnen gehouden worden dan de 

kinderen die uit gescheiden gezinnen komen omdat daar het probleem is dat de kinderen al vroeg 

zijn blootgesteld aan geweld en “onhandelbaar” zijn geworden. Zij hebben een bestaan opgebouwd 

op de straat. De kinderen krijgen onderwijs, eten en een slaapplek. Een goede ontwikkeling in 

Ethiopië en ook hier merk je echt het verschil met het aantal kinderen dat nog op straat zwerft.  

In de taxi’s in Addis moet je tegenwoordig ook een gordel dragen! Doe je dat niet en wordt de 

taxichauffeur aangehouden dan is de boete voor hem. Omdat de meeste auto’s toch nog wel erg oud 

zijn werkt de gordel niet altijd en moet je de gordel met je hand naar beneden houden. Tja veiligheid 

voor alles! De belasting op zeer oude auto’s wordt ook steeds duurder wat maakt dat je ook nu 

alweer meer nieuwere auto’s ziet dan een jaar geleden. 

2.2 Voortgang Deda Learning Centre 
Okiyoo school 

Februari 2020: Zoals gebruikelijk verzamelen we in de docentenkamer om de ontwikkelingen door te 

spreken. Er is ook een supervisor van de ODA aanwezig. Hoewel er nog steeds gebrek is aan 

studiematerialen zijn het toch de leerlingen van de Okiyoo school (primair onderwijs) die de beste 

cijfers halen in de regio. 

De bibliotheek wordt goed gebruikt door de studenten. De in 2019 geplaatste zonnepanelen werken 

uitstekend en de televisie die voor de landelijke schoolprogramma’s wordt gebruikt heeft een 

fantastische verbinding en helder beeld! 

Helaas is er door de corona nog geen structurele oplossing voor de waterleiding of waterput. De 

watertoevoer gaat nog steeds met jerrycans vervoerd met paard en wagen. Omdat op dit moment 

nog niet helder is hoe we een eventuele waterleiding of waterput aan kunnen leggen omdat er te 

weinig expertise is in Hidi is aan de ODA gevraagd om hiervoor een plan te maken.  Er is op niet al te 

grote afstand wel een waterput maar deze heeft niet genoeg capaciteit. Tot die tijd betalen we per 

maand de toevoer van water naar de school. Hiervoor zijn twee mensen verantwoordelijk die ook 

aanspreekpunt voor de school zijn. 

Natuurlijk werd er weer de jaarlijkse sportdag gehouden voor de kinderen waarbij er vanuit de 

Stichting voor eten en drinken werd gezorgd. Na de sportdag werd er kleding uitgereikt aan de beste 
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studenten en aan de kinderen die de vorige keer niets hebben gekregen. Zo wordt er voor gezorgd 

dat uiteindelijk elk kind iets krijgt. We konden een paar boeken uit Nederland meenemen en die 

staan nu weer in de bibliotheek waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.  

2.3 Paard en wagen, bomen en coronamaatregelen 
De aanschaf van het paard met de wagen in 2020 zorgt er voor dat er geen gebruik meer gemaakt 

hoeft te worden van de ezeltjes. Millioon en Getu  zorgen voor water en voer voor het paard. 

Millioon mag paard en wagen ook voor eigen gebruik inzetten zodat hij hiermee geld kan verdienen 

om zo weer voedsel voor het paard te kunnen kopen en te zorgen dat het dier gezond blijft. Omdat 

zijn inkomsten vanwege de Corona minder waren dit afgelopen jaar hebben wij gezorgd voor de 

financiën zodat het paard toch goed  wordt verzorgd. 

In de regentijd (mei t/m augustus) zijn er bomen geplant bij de school. Er worden jaarlijks nieuwe 

bomen aangeplant om het gebied groener en schaduwrijker te maken.  

In 2020 hebben we een aparte actie gestart om geld binnen te halen voor mondkapjes, zeep en extra 

water zodat de scholen in oktober weer van start konden gaan. Hierop is massaal gereageerd. De 

scholen hebben hierdoor voldoende mondkapjes en zeep kunnen aanschaffen en andere hygiëne 

maatregelen kunnen treffen. 

 

 

2.4 2de Boarding school Debre Zeit en Mehal Meda voortgezet onderwijs 
In Debre Zeit is een tweede boarding school opgericht. We hebben de school bezocht en met de 

directeur gesproken. Het is altijd goed contacten te leggen en te kijken of er een samenwerking tot 

stand gebracht kan worden tussen de Okiyoo school en de boarding school. Zij zijn bekend met de 

Okiyoo school en staan open voor een samenwerking waarbij wij als Stichting hebben aangegeven 

dat wij altijd behulpzaam willen zijn daar wij zij dat nodig hebben. 

Voor de school in Menz, Mehal Meda hebben we in augustus en december 2020 een bijdrage 

geleverd voor het opknappen van het schoolgebouw en het aanleggen van een sportveld. Zij hebben 

veel materialen aan kunnen schaffen en gaan voortvarend te werk. 
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3. Organisatie 
Stichting Dessi Tuji is opgericht in 2017 te Den Haag. 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 69263450 

Bank IBAN: NL09 INGB0008 0218 55 

RSIN: 857808758 

ANBI: sinds 2018  

Kantooradres: Charlotte de Bourbonstraat 167, 2595 VL Den Haag  

Email: info@stichtingdessi.org   

Tel: 06-85038818 

3.1 Bestuur  
Stichting Dessi Tuji heeft drie bestuursleden: 

De heer Getachew W. Negate, voorzitter 

Mevrouw Claudette Hesselmann, secretaris 

De heer Redeëet W.B. Negate, penningmeester  

Het bestuur en de overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden, noch 

voor bezoek aan de projecten. Vanwege de kleine omvang van de organisatie is het bestuur actief 

betrokken bij de plannen en activiteiten. 

3.2 Vrijwilligers 
Stichting Dessi Tuji werkt met (een vaste ploeg) vrijwilligers die ingezet worden bij bijvoorbeeld de 

Ethiopische Bazaar of bij de WK Adoptie dag of markten. Minimaal twee keer per jaar overleggen we 

met de vrijwilligers en bespreken we ideeën over hoe we aan sponsors komen en hoe we 

bekendheid kunnen geven aan de Stichting en het project. In Ethiopië proberen we ook zoveel 

mogelijk met vrijwilligers te werken en deze werkwijze te enthousiasmeren. 

3.3 Fondsen, donateurs en sponsors 
2020 was een uitdaging om sponsoren te vinden. Ook bij de grote fondsen ging de vinger op de knip 

vanwege de Corononacrisis. Gelukkig heeft Stichting Dessi Tuji zeven vaste sponsors die maandelijks 

een bijdrage geven en één vaste jaarlijkse sponsor. Hiermee hebben wij een stuk zekerheid qua 

inkomsten zodat de projecten ook echt door kunnen gaan. 

Donateurs en fondsen die in 2020 hebben bijgedragen aan het Deda Learning Centre project: 

- Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop 

- Stichting Johanna Donker 

- Stichting ISOB (afronding) 

- Diverse privésponsoren 

Wij danken allen die dit jaar hebben bijgedragen aan ons werk in Ethiopië. 
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3.4 Partners in Ethiopië 
In het Oromia gebied werken we samen met de Oromo Development Association (ODA). 

In Deda is op projectniveau contact met de leerlingenraad de ouderraad en de directeur van de 

school en de Farmers Association. 

In Menz lopen de contacten via de directeur van Mehal Meda middelbare school 
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4. Jaarrekening 

Jaarrekening 2020 
 

      2020 

         €      

Inkomsten 

Inkomsten uit fondsenwerking    

Acties            

Donaties/sponsoring     7.342 

Overige inkomsten         360 (rente 2020 CBE)1 

TOTAAL                    7.702  

Bestedingen 

Kosten werving baten          50 

Kosten beheer en administratie       574 

Besteed aan doelstelling               14.183 

Onttrekking aan reserve                (7.165) 

Overige kosten            60 

TOTAAL                  7.702    

Activa 

Immateriële vaste activa 

Materiele vaste activa          

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide Middelen     5.426  

TOTAAL      5.426  

Passiva 

Reserves en fondsen     5.426 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

TOTAAL      5.426 (waarvan ongeveer € 2.682 op de rekening in 

Ethiopië) 

 

 
Akkoord bestuur 

G.W. Negate     R.B.W. Negate 

 

 

 
1 Commercial Bank of Ethiopia 
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4.1 Toelichting op de jaarrekening 
Eind 2018 hebben we een rekening geopend in Ethiopië bij de Commercial Bank of Ethiopia. 

In Ethiopië krijg je nog rente op je rekening dus regelmatig maken we geld over naar deze rekening. 

Bovendien kunnen we nu ook in Coronatijd zorgen dat de projecten doorgaan waarbij we via de 

Ethiopische rekening makkelijker geld over kunnen maken zonder dat daar kosten aan verbonden 

zijn.  We hebben in 2020 veel geïnvesteerd in middelen als zeep, mondmaskers etc om te  

voorkomen dat de kinderen vanwege corona niet naar school konden. Daarnaast heeft de school in 

Menz een financiële injectie gekregen voor het opknappen en veiliger maken van het schoolgebouw. 

5. Begroting 2021 
• Speerpunt blijft een oplossing zoeken voor een drinkwatervoorziening.  

• Bevorderen van hygiëne op school door het geven van voorlichting en verstrekken van 

middelen. 

• De tweede boardingschool in Debre Zeit heeft schoolmaterialen zoals computers, laptops en 

Engelse studieboeken nodig voor bijvoorbeeld Engelse taal, wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde en biologie maar ook gewoon schrijfwaren.  

• Realiseren van een opvanglocatie voor de weeskinderen van de Okiyoo school. 

 


