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Bezoek Deda Learning Centre Oktober 2019 

In oktober 2019 heeft het bestuur van Stichting Dessi weer een bezoek gebracht aan de Okiyoo 
school in Deda. Voor die tijd was er een actie van de sportclub Qui Vive uit Uithoorn. Zij zamelden de 
shirts en ander sportmaterialen in voor Deda. Omdat de club een nieuw tenue kreeg zochten zij een 
goede bestemming voor de “oude” shirts. Maar liefst vier koffers vol sportkleding zijn meegenomen! 
Maar er ligt nog meer. In Ethiopië aangekomen bleek het echter veel geregend te hebben en nog te 
regenen waardoor de weg naar school onbereikbaar was. Gelukkig konden we na een paar dagen 
toch met paard en wagen de school bereiken. De blijdschap was groot toen de shirt werden 
uitgedeeld. Er was voor iedereen wat, grote maten en kleine maten. De rest nemen we mee in 
februari 2020 (nog 3 koffers vol). 

  

 

 

Examens Okiyoo school 

Ons heeft het bericht bereikt 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!! 

 

Schoolmaterialen 

Op verzoek van de directeur van de Okiyoo school hebben we nieuwe schoolmaterialen zoals 
pennen, potloden en schriften aangeschaft. Zoals u wellicht weet is het in Ethiopië gebruikelijk dat de 
overheid wel voor een schoolgebouwtje en docenten zorgt maar voldoende studiematerialen zijn er 
niet. Het is dan ook belangrijk dat de materialen die we met de container hebben gestuurd snel vrij 
komen van de douane. Ook hiervoor is het bestuur in oktober 2019 geweest. Papierwerk is nu 
goedgekeurd en de douane zal de materialen vrij geven. Het streven is dat deze maand de directeur 
van de school met een medewerker van de ODA (Oromia Development Association) naar de douane 
gaan om te checken of alle materialen goed zijn aangekomen. We hebben goede hoop en alle 
vertrouwen dat uiteindelijk alles op de juiste bestemming komt. We houden u op de hoogte! 

 

Wereldwinkel wederom grote sponsor! 

Wereldwinkel de Toren uit Nieuwkoop draagt al jaren een warm hart toe aan onze stichting. Dit jaar 
heeft de wereldwinkel ons een bedrag van € 5.000,- gedoneerd! Een fantastisch bedrag dat weer 
goed besteed gaat worden aan het DLC project. We zijn bezig met de vertaling van de aanvraag van 
het waterproject en dit bedrag zal hier zeker aan besteed gaan worden.  

http://www.wereldwinkelnieuwkoop.nl/ 

 

Ethiopië in het nieuws 

Wellicht hebt u het in het nieuws gezien de nobelprijs voor de vrede is dit jaar naar Dr Aby Ahmed, 
prime minister van Ethiopië, gegaan. Dat is goed nieuws. Maar wellicht hebt u ook gelezen dat er van 
tijd tot tijd onrusten zijn in Ethiopië. Wij geloven echter dat onderwijs een sleutelrol speelt in de 
bewustwording voor het streven naar vrede, welvaart, mindset en een betere kans om aan een baan 
te komen. Onderwijs draagt bij aan stabilisatie op de langere termijn.  Het moge duidelijk zijn dat wij 
met de Stichting blijven strijden voor goed onderwijs omdat ieder kind de kans verdient op een 
eerlijke toekomst en zich te ontwikkelen en dus gaan wij in februari 2020 weer naar Deda.  

Helpt u mee? 

In deze nieuwsbrief willen we toch ook nog aandacht schenken aan onze vaste sponsors. Mensen die 
elke maand een bedrag overmaken zodat wij gegarandeerd zijn van bepaalde inkomsten waarmee 
we bijvoorbeeld het schoolmateriaal aan kunnen schaffen! We zijn hier heel blij mee en via deze weg 
bedanken we onze vaste sponsors nog eens extra! 

Wilt u ook een maandelijkse bijdrage leveren? Elk bedrag is meer dan welkom! 

Ons rekeningnummer is NL 09 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji 

 

Wij danken u bij voorbaat! 

 



Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Stichting Dessi Tuji 

 

Getachew Negate, voorzitter 

info@stichtingdessi.org 

www.stichtingdessi.org 

www.facebook.com/stichtingdessi 

 

 


