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Voorwoord 
Ten tijde van het schrijven en verschijnen van dit verslag is de wereld in de ban van het Corona virus. 

Sinds op 13 maart 2020 de eerste officiële besmetting werd vastgesteld in Ethiopië, neemt de 

overheid rigide maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het 

isolatiecentrum vlakbij Bishoftu is een van de pas gelanceerde maatregelen in de Ethiopische strijd 

tegen corona. Zo werden scholen en universiteiten gesloten, werken ambtenaren sinds een aantal 

dagen thuis en zijn vluchten naar dertig landen stilgelegd. 

Laten we hopen dat de verspreiding geen vlucht neemt. We hebben wekelijks contact met ODA en 

de mensen in Hidi. Daar waar we hulp kunnen verlenen zullen we dat doen maar door de schaarste 

in Nederland is het lastig om aan materialen te komen en naar Ethiopië te sturen. Ondertussen 

blijven we ook gewoon in overleg over het schoolproject. Immers: 

“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. 

Met vrijwilligers in Nederland en samenwerkingspartners in Ethiopië hebben wij in 2019 weer mooie 

resultaten behaald. In Nederland hebben wij in april 2019 één evenement georganiseerd, de 

Afrikadag, waarvan de opbrengst naar het project in Ethiopië gaat. In juni hebben we met een kraam 

gestaan tijdens de WK Adoptie dag en in september 2019 hebben we met een kraam op een 

kunstmarkt in de Bilt gestaan. De opbrengsten van beide dagen komen ten gunste van de stichting. 

Dit doen we met hulp van een aantal vaste vrijwilligers van de Stichting waarmee wij natuurlijk heel 

blij zijn. 

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 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 2019 drie keer bij elkaar gekomen en er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd. Een 

bestuurslid is twee keer in Ethiopië geweest in 2019. 

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

Stichting Dessi. Via de mailinglijst worden de nieuwsbrieven verstuurd. 

 

 

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). In 2019 zijn de contacten met de ODA verstevigt. Zij sturen ook toezichthouders naar de 
school zodat tussentijds wordt gemonitord of de school wel voldoet aan de landelijke eisen. In 2019 
is geconstateerd dat de leerlingen van de Okiyoo basisschool de beste resultaten hebben behaald in 
de regio. 

 

2.2 Voortgang Deda Learning Centre 
Goederen voor Ethiopië 

In 2019 is veel tijd besteed aan het vrij krijgen van de goederen die wij met de container hebben 

gestuurd. Wij hebben aan alle voorwaarden voldaan maar helaas door wisseling van personeel, en 

onvoldoende besef van de noodzaak dat de materialen bij school komen, is het ook nu nog niet 

gelukt om de goederen uit te kunnen delen aan de kinderen. Maar opgeven is geen optie wij gaan 

net zo lang door tot de materialen bij de scholen geleverd kunnen worden. 

Examens Okiyoo school 

In 2019 kregen wij het bericht dat de resultaten van de examens van de studenten van de Okiyoo 

school dit jaar de beste in de regio zijn! Dit komt mede door de bouw van de bibliotheek en de 

boeken (die eerder verstuurd zijn), maar ook de voorzieningen zoals de zonnepanelen waardoor de 

studenten de ruimte en tijd hebben om extra te studeren na schooltijd. We zijn natuurlijk ontzettend 

trots op onze studenten!! Mede door de betrokkenheid vanuit Nederland maakt dat de docenten 

extra gemotiveerd zijn om de leerlingen naar een hoger niveau te tillen. 

Schoolmaterialen 

Op verzoek van de directeur van de Okiyoo school hebben we nieuwe schoolmaterialen zoals 

pennen, potloden en schriften aangeschaft. Zoals bekend is het in Ethiopië gebruikelijk dat de 

overheid wel voor een schoolgebouwtje en (salaris voor de ) docenten zorgt maar voldoende 

studiematerialen zijn er niet. Het is dan ook belangrijk dat de materialen die we met de container 

 
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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hebben gestuurd snel vrijkomen van de douane. Ook particulieren hebben gezorgd voor schriften en 

pennen/potloden. 

2.3 Water en Energie 
In 2019 heeft een van de vrijwilligers een inzamelingsactie gehouden voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Uiteindelijk hebben we twee zonnepanelen erbij kunnen plaatsen. De schoolcampus 

heeft nu een betrouwbare elektriciteitsvoorziening die voldoende is voor de acht huisjes van de 

docenten, de bibliotheek en voor de school educatieve tv-uitzendingen.  Het komt regelmatig voor 

dat in de steden de stroom uitvalt. Voor Deda geldt dat zij daar nu geen problemen mee hebben 

want de toevoer van stroom is gegarandeerd met deze panelen die voldoende power bieden voor 

verlichting en apparatuur. 

Er wordt hard gewerkt aan het verzamelen van informatie voor een definitieve oplossing voor een 

watervoorziening. We hadden gehoopt daarin 2019 nog mee aan de slag te kunnen. Het zal een 

kostbaar project worden waar we zowel financiële middelen als lokale expertise bij nodig hebben.  

Voorlopig hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen nog een half jaar lang elke schooldag een flesje 

water  krijgen. Het water wordt vervoerd met ezeltjes vanaf het dichtstbijzijnde waterpunt. 

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. 
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3.2 Vrijwilligers 
Stichting Dessi Tuji werkt met 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 
Donateurs en fondsen die in 2019 hebben bijgedragen aan het Deda Learning Centre project: 

- Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop 

- Gemeente Amstelveen 

- Stichting ISOB 

- Hutten Catering 

- Internationale School Eindhoven - d.m.v. CAS (Creativity, Action & Service) project 

- Diverse privépersonen 

- Evenementen opbrengsten 

Sportclub Qui Vive heeft een enorme hoeveelheid sportshirts gedoneerd aan de Stichting. Deze zijn 

allemaal gearriveerd bij de school en uitgedeeld. 

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 en de Farmers Association. 

 

 

Studenten van de tweede boardingschool in Debre Zeit 
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4. Jaarrekening 

Jaarrekening 2019 
 

      2019 

         €      

Saldo 31-12-2018    5.212 

Inkomsten 

Inkomsten uit fondsenwerking    

Acties       1.395     

Donaties/sponsoring     6.706 

Overige inkomsten         585 (rente 2019 CBE)2 

TOTAAL                 13.898 

Bestedingen 

Kosten werving baten        805 

Kosten beheer en administratie       560 

Besteed aan doelstelling    3.847 

Toevoeging aan reserve (nog te besteden)  8.686 

Overige kosten           

TOTAAL                13.898     

Activa 

Immateriële vaste activa 

Materiele vaste activa          

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide Middelen     8.686 

TOTAAL      8.686  

Passiva 

Reserves en fondsen    13.898 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

TOTAAL     13.898 (waarvan ongeveer € 3.800 op de rekening in 

Ethiopië) 

 

 
 

 

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

In Ethiopië krijg je nog rente op je rekening. We hebben destijds, omgerekend naar euro’s, ongeveer 

€ 3.200 op de rekening gezet. Dit heeft in 2019 € 585,- aan rente opgeleverd. In 2019 is er relatief 

weinig uitgegeven ten behoeve van de doelstelling. Wij hadden gehoopt dat we aan de slag konden 

met het waterproject. De inschatting is dat dat sowieso meer geld gaat kosten dan we op dit 

moment als Stichting beschikbaar hebben. De noodzakelijke dingen als water voor de kinderen van 

de Okiyoo school en de zonnepanelen zijn wel gewoon doorgegaan. We hebben nu een buffer om in 

ieder geval straks in 2020 een start te maken met het waterproject zodra het Plan van Aanpak 

beschikbaar is. 

5. Begroting 2020 
• Speerpunt blijft een oplossing zoeken voor het sanitair en drinkwatervoorziening. Samen met 

de ODA wordt gewerkt aan een plan van aanpak hiervoor. 

• Vervoermiddel (paard en wagen) voor de school om het water te kunnen brengen maar ook 

voor de community zodat ouderen naar het ziekenhuis gebracht kunnen worden wanneer 

nodig. 

• 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. 

 

 

Een van de beste studentes van de Okiyoo school 


