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Voorwoord 
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 ongeveer 60 kilometer van de 

hoofdstad Addis Abeba. Er stond alleen een oud schoolgebouwtje, opgetrokken uit klei. Er is geen 

water geen sanitair en geen stroom. 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. 

 

“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 
Met vrijwilligers in Nederland en samenwerkingspartners in Ethiopië hebben wij in 2018 weer mooie 

resultaten behaald. In Nederland hebben wij twee evenementen georganiseerd in april de Afrikadag 

en in november de Ethiopische Bazaar waarvan de opbrengst naar het project in Ethiopië gaat. We 

zijn een kleine Stichting met een grote ambitie. Minimaal één keer per jaar bezoeken we het project 

in Ethiopië. We bespreken dan de voortgang en bekijken samen met de 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 2018 drie keer bij elkaar gekomen en er zijn vier nieuwsbrieven verstuurd. 

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

Stichting Dessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.1 Oprichting Stichting 
Stichting Dessi Tuji is opgericht in juli 2017. Aan het Deda Learning Centre project wordt echter al 
gewerkt vanaf 2015. Fondsenwerving werd gedaan in samenwerking met de stichting ISOB. Hiermee 
hebben we een bibliotheek gerealiseerd en een wateropslagtank. Er is een zonnepaneel geplaatst dat 
stroom levert voor 8 lampen en een televisie (school teevee). 
 
We gaan minimaal één keer per jaar (op eigen kosten) naar Deda om het project te monitoren en 
problemen die ondervonden worden te bespreken, oplossingen te bedenken en waar mogelijk de 
uitvoering direct te begeleiden. Dit gaat in samenwerking met de directeur van de school, de 
gemeente, de Farmers Association en ouders. Ter plaatse is een coördinator die het project kan 
begeleiden. In 2018 zijn we de samenwerking aangegaan met de Oromo Development Association 
(ODA1) 
 

Het oprichten van een stichting kost de eerste maanden tijd om alles te organiseren. Het opmaken 

van een akte bij de notaris, het aanvragen van een rekeningnummer en het laten maken van een 

website. En tenslotte het aanvragen van de ANBI-status.  

Veel administratieve handelingen moesten verricht worden zoals het maken van een beleidsplan, het 

aanpassen van het projectplan, bekendheid geven aan de stichting en het werven van fondsen.  

Nu, na ruim een jaar, kunnen we zeggen dat Stichting Dessi Tuji bekendheid geniet in Nederland en 

in Ethiopië. 

2.2 Voortgang Deda Learning Centre 
Goederen voor Ethiopië 

In het tweede en derde kwartaal van 2018 zijn   spullen verzameld om te verschepen naar Ethiopië. 

Velen hebben geholpen met inzamelen van geld (o.a. Internationale school van Eindhoven) kleding, 

boeken (Internationale school van Amsterdam), sportspullen, computers en speelgoed. Het was een 

enorme klus maar in september is een container volgeladen en verzonden om via Djibouti in Mojo 

aan te komen. 

Eenmaal in Mojo gearriveerd moest   de container vrijgegeven worden door de douane.  Helaas 

ontkwamen we niet aan bureaucratie en corruptie. Vanuit de Ethiopische regering wordt de 

corruptie tegenwoordig flink aangepakt.  Deze positieve ontwikkeling keert zich op dit moment 

“tegen” ons. Bij de douane in Mojo wil iedereen het goed doen en vooral niet beticht worden van 

corruptie. Dat betekent dat we nu moeten wachten tot alle formulieren en aanvragen op orde zijn 

voordat de container wordt vrijgegeven. Op het moment dat de container vrijkomt wordt deze bij de 

boardingschool in Adama (Nazareth) gestald. De inhoud van de container wordt van hieruit 

gedistribueerd, onder leiding van de ODA. Stichting Dessi bepaalt welke goederen naar welke school 

gaan en ODA regelt de rest. Een goede afspraak die meer mogelijkheden biedt voor de toekomst! 

 

                                                             
1 ODA draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van Oromo (Oromia regio), waarbij de nadruk ligt op primair en 
voortgezet onderwijs o.a. op het platteland, door de bouw van basisinfrastructuur, sociale voorzieningen zoals 
onderwijs, gezondheid, water, behoud en instandhouding van het ecologisch evenwicht en verhoging van de 
productiviteit op basis van de beginselen van zelfredzaamheid. 
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Inrichting en afwerking bibliotheek 

In 2018 is de bibliotheek helemaal afgewerkt. Het plafond is erin gezet en de vloer is geëgaliseerd en 

stofvrij. Boekenkasten zijn geplaatst en tafels en stoelen zijn gemaakt door een lokale meubelmaker. 

Van de bibliotheek wordt dagelijks gebruik gemaakt. De leerlingenraad, die op voordracht van 

Stichting Dessi, in 2018 is opgericht, bestaat uit 4 jongens en 4 meisjes en zij vergaderen ook in de 

bibliotheek. 

Water 

Ongeveer 500 kinderen van de Okiyoo (Deda) school zijn verstoken van water.  De regenval in het 

gebied is niet voldoende, waardoor de wateropslagtank, die we twee jaar geleden hebben laten 

plaatsen, te weinig capaciteit heeft om alle kinderen van water te voorzien.  Er MOET een duurzame 

oplossing komen. Bij ons vertrek hebben we gezorgd voor een tijdelijke oplossing. De kinderen 

krijgen nu een half jaar lang elke schooldag water. Dit water komt van een waterpunt 5 kilometer 

verderop. Er zijn extra ezels en jerrycans ingezet om dit water te vervoeren. Kosten: 22.000 Birr 

(ongeveer € 700). Met de leerlingenraad van de Okiyooschool, de ouderraad en de directeur is 

afgesproken dat zij ondertussen onderzoek doen naar een definitieve oplossing. Ook de gemeente 

zal hier partij in moeten zijn. De supervisor van de ODA  zal vanuit Addis Abeba hierin mede een rol 

spelen.  

 

Met inzet van ezeltjes en jerrycans worden de kinderen in Deda van water voorzien 

 

Goals 

Voetballen is, samen met hardlopen, sport nummer 1 in Ethiopië en dus ook in Deda. Op verzoek 

hebben we twee goals laten maken en plaatsen op een geïmproviseerd voetbalveld. 

2.3 Bezoek aan andere projecten in Ethiopië 
Tijdens ons verblijf hebben wij veel steun gekregen van de directeur en de supervisor van de ODA.  

ODA is een belangrijk orgaan, omdat het scholen in de gehele regio ondersteunt en verantwoording 

aflegt aan de overheid. Zo hebben we, op uitnodiging van de ODA, de boardingschool in Adama 

(Nazaret) bezocht. Hier verblijven ongeveer 500 van de beste studenten uit de regio Oromo.  Zij 

krijgen onderdak, eten en kwalitatief goed onderwijs. De lessen worden in het Engels gegeven 

(behalve de les Amhaarse taal en Afan Oromo taal). Maar ook hier is een groot tekort aan water! De 

wens is een E-learning programma op te zetten. In Nederland gaan we in samenwerking met 
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studenten en docenten van de Internationale School van Eindhoven en Amsterdam contacten leggen 

tussen leerlingen hier en in Adama.  

Project Mehal Meda 

Op verzoek van “Radio Unite Ethiopia” uit Amsterdam, hebben we een school in Mehal Meda 

(Amhara regio) bezocht, ten noordoosten van Addis in een bergrijke omgeving. De temperatuur is er 

een stuk lager dan in Deda. Daar hebben we gesproken met de burgermeester, de directeur van de 

school, de docenten en studenten. Jaren geleden zijn ze gestart met de bouw van een school. Het 

fundament ligt er maar toen was het geld op en de overheid wilde er geen geld insteken. De weinige 

schoollokaaltjes die ze hebben voldoen niet en er is nauwelijks onderwijsmateriaal.  Sport en spel zijn 

belangrijk voor de kinderen en ze willen de speeltuin die er is weer opknappen en een voetbalveld 

aanleggen. We hebben, uit privé middelen, 5.000 Birr geschonken om een start te maken met het 

opknappen van de speelvelden. De school zal met een projectvoorstel komen voor het afbouwen van 

de school en de benodigde onderwijsmaterialen. 

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 vrijwilligers die ingezet worden bij bijvoorbeeld de Ethiopische Bazaar 

in Amstelveen en de Afrikadag in Rijswijk. In Ethiopië proberen we ook zoveel mogelijk met 

vrijwilligers te werken en deze werkwijze te enthousiasmeren omdat het begrip vrijwilligerswerk niet 

is ingebed in de Ethiopische cultuur. 
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3.3 Fondsen, donateurs en sponsors 
Donateurs en fondsen die in 2018 hebben bijgedragen aan het Deda Learning Centre project: 

- Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop 

- Gemeente Amstelveen 

- Stichting Johanna Donker de Jong 

- Linge Management 

- Soroptimisten West Betuwe 

- Internationale school Eindhoven (dmv CAS (Creativity, Action & Service) project) 

- Internationale school Amsterdam (dmv CAS-project en gift boeken) 

- Aguasol 

- Diverse privépersonen 

- Evenementen opbrengsten 

Wij danken allen die dit jaar hebben bijgedragen aan ons werk in Ethiopië. 

 

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. 

Op verzoek van “Radio Unite Ethiopia” uit Amsterdam is het project in Mehal Meda onder onze 

aandacht gebracht. Het zal in samenwerking met de directeur en docenten van de school worden 

opgezet. 
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4. Jaarrekening 

Jaarrekening 2018 
 

      2018 

         € 

Inkomsten 

Inkomsten uit fondsenwerking   11.475 

Acties       2.741 

Donaties/sponsoring     1.593 

Overige inkomsten     5.3902 

TOTAAL     21.199 

Bestedingen 

Kosten werving baten         217 

Kosten beheer en administratie        255 

Besteed aan doelstelling    8.347 

Toevoeging aan reserve (nog te besteden) 11.985 

Overige kosten          395 

TOTAAL     21.199    

Activa 

Immateriële vaste activa 

Materiele vaste activa 

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide Middelen    11.985 

TOTAAL     11.985  

Passiva 

Reserves en fondsen    11.985 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

TOTAAL     11.985 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Stichting Dessi Tuji is opgericht in 2017. Vanuit Stichting ISOB stond nog een bedrag open tgv de projecten 
voor DLC 
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4.1 Toelichting op de jaarrekening 
Stichting Dessi Tuji is opgericht in de laatste maanden van 2017. Er hebben weinig activiteiten onder 

de naam Stichting Dessi Tuji plaatsgevonden in 2017 omdat we eerst administratief alles op orde 

wilden hebben zoals bijvoorbeeld de aanvraag voor de ANBI-status. We zijn van vrijwilligers bij de 

Stichting ISOB overgegaan naar een eigen zelfstandige stichting. Er waren nog gelden beschikbaar 

vanuit de Stichting ISOB (zie jaarverslag 2017 www.isobfoundation.org) voor het project Deda 

Learning Centre zodat we met een klein budget gestart zijn. Deze middelen zijn overgeheveld naar 

2018. 

Daarmee komt het totaalbedrag aan fondsenwerving, acties, donaties en sponsoring op € 21.199. 

Grootste uitdaging in 2018 is geweest het vervoer van boeken en andere (school)materialen naar 

Deda Learning Centre. Hoewel we in februari 2018 alle voorbereidingen en afspraken hiervoor 

hebben getroffen bleek in oktober 2018 toch het een en ander anders te verlopen dan gepland. 

Helaas hebben we hierdoor ook meer kosten moeten maken. 

Omdat we hierdoor minder tijd hebben gehad om afspraken te maken met betrekking tot het 

sanitair en de waterleiding/waterpomp is het grootste gedeelte van het geld niet uitgegeven. 

Wel hebben we gezorgd voor een tijdelijke watervoorziening voor de kinderen van de Okiyoo school. 

 

5. Begroting 2019 
• Omdat er afgelopen jaar weinig regen is gevallen moet onderzocht worden of het 

grondwater geschikt is voor drinkwater, of dat het elders vandaan moet komen. We blijven 

zoeken naar oplossingen voor het drinkwaterprobleem. Afhankelijk van de oplossing kunnen 

we de kosten berekenen. 

• Separate toiletten voor de meisjes blijft een speerpunt. 

• Evenals het plaatsen van zonnepanelen. 

• Project Mehal Meda ten noorden van Addis Abeba heeft ook onze aandacht. Het ontbreekt 

daar aan schoolmaterialen en een schoolgebouw. 

• De boardingschool in Adame heeft een bijdrage gevraagd voor een E-learning programma, 

internetabonnement en watervoorziening. We wachten nog op de officiële aanvraag. 

 

http://www.isobfoundation.org/

