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1. Algemene Informatie 

 

1.1  Inleiding Jaarverslag 2014 

 

Op de voorkant van het jaarverslag 2014 van stichting Beletu staat een aantal doventolken en betrokkenen bij 

de organisatie DDIA. Deze organisatie zet zich in voor de ontwikkelingen van doven in Ethiopië. Op de foto 

heeft iedereen een DVD in de hand. Op die DVD staat een training in gebarentaal. De DVD is in 2014 

gemaakt; inmiddels zijn 500 DVD’s over Ethiopië verspreid met als doel een bijdrage te kunnen leveren aan 

de studie van gebarentaal en ontwikkeling van doven in Ethiopië. Beletu heeft het maken en verspreiden 

van deze DVD ondersteunt.  

 

Beletu heeft verder in 2014 haar structurele steun aan andere projecten van Yenege Tesfa in Gondar, Hedfa 

in Anno en DDIA in Addis Abeda, voortgezet, dankzij de steun van vele trouwe donateurs en de opbrengst 

van spontane of eenmalige acties. Veel dank aan ieder die dat heeft mogelijk gemaakt! 

 

In dit jaarverslag vindt u het verslag van de activiteiten van Beletu in 2014, met inbegrip van het financiële 

verslag, en het beleids-/jaarplan voor 2015. De leden van het bestuur, de projectcommissie en de pr-

commissie zetten zich allemaal vrijwillig in voor Beletu, en kunnen uitsluitend, indien gewenst, aanspraak 

maken op een vergoeding van maximaal € 50,- voor reis- en andere kosten. Hierdoor blijven de kosten laag: 

het overgrote deel van deze kosten betreft voorts de kosten van een bankrekening en kosten van 

overboekingen naar het buitenland.  

 

 Alle betrokkenen bij Beletu kijken uit naar de werkzaamheden in 2015!   

 

1.2  Algemene informatie stichting Beletu en doelstelling 

 

Naam en rechtsvorm:     Stichting Beletu 

Plaats en datum van oprichting:  24 april 2007 te Groningen 

 

Stichting Beletu is ontstaan vanuit een informeel initiatief met de naam Beletu. Beletu betekent ‘grote 

vrouw’ in het Amhaars, de nationale taal van Ethiopië, waar de projecten die Stichting Beletu op dit 

moment steunt uitgevoerd worden. De stichting heeft de naam Beletu omdat zij zich inzet voor 

ambities van ‘grote mensen’. 

 

Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit:  

Voorzitter:  Marjan Perreijn, Hilversum 

Secretaris: Jannetje Bootsma, Leiden 

Penningmeester:   Mirjam Swart, Den Haag 

 

Algemene leden in 2014  waren:  

Marieke Boersma:    veldmedewerker Ethiopië 

Mintsje Boersma:   fondsenwerving en public relations 

Frederika Boersma:   fondsenwerving en public relations 

Anne Marinussen    projectcommissie 

Rosalijn Both    projectcommissie 

 



 

Een van de algemene leden van Stichting Beletu en de expert-in-het-veld woonden en werkten in 

Gondar, Ethiopië. Zij werden geïnspireerd door de ideeën en ambities van enkele stadsgenoten. In 

2003 is Beletu informeel gestart met het ondersteunen van deze initiatieven, zowel door middel van 

het geven van advies als financiële steun; giften van vrienden en familie. Om de initiatieven van het 

informele Beletu en ook nieuwe initiatieven goed te kunnen blijven ondersteunen, is in april 2007 

Stichting Beletu opgericht. 

 

Bestuur en vrijwilligers vergaderen gemiddeld 1 x per kwartaal. Van deze vergaderingen worden 

notulen opgesteld en verspreid. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van het 

bestuur. Voorts controleert het bestuur zichzelf; er is geen extern toezichthoudend orgaan. 

In 2014 hebben zich geen statutenwijzigingen voorgedaan.  

 

Van de algemene leden nemen Mintsje Boersma en Frederika Boersma de fondsenwerving en public 

relations voor hun rekening. Rosalijn Both, Anne Marinussen en Marieke Boersma vormden in 2014 de 

projectcommissie. Zij onderhouden de contacten met de door Beletu gesteunde projecten, bereiden de 

beslissingen over het steunen van projecten voor en houden zicht  op de besteding van de door Beletu 

verstrekte steun.  

 

Marieke Boersma, de expert-in-het-veld van Stichting Beletu woont in Ethiopië en kan daarom kundig en ter 

plaatse adviserende ondersteuning geven aan de projecten die Beletu steunt. Ook Rosalijn Both verblijft 

regelmatig in Ethiopië en neemt de contacten met de organisatie DDIA – een van de organisaties die Beletu 

ondersteunt – voor haar rekening. Anne Marinussen heeft in Ethiopië gewoond en zorgt samen met Marieke 

Boersma voor de contacten met Hefda, de organisatie die Beletu bij een project op een school in het dorpje 

Anno ondersteunt.  

 

Meer informatie over Beletu en de door Beletu gesteunde projecten is opgenomen op www.beletu.nl.  

 

Doelstelling stichting Beletu  

 

Stichting Beletu wil dromen van mensen in Ethiopië, en andere landen, mogelijk maken; dromen van 

een betere toekomst voor hun land. De dromen en ideeën vanuit een gemeenschap kunnen een 

belangrijke impuls zijn voor de ontwikkeling van een land en haar bevolking. 

 

Stichting Beletu ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Ethiopië, door 

fondsen te werven voor het financieren van deze initiatieven en door ondersteuning met advies.  

 

De formele doelstelling van Stichting Beletu is:  

 

‘Het (onder)steunen en opzetten van lokale initiatieven en het (helpen) ontwikkelen van ideeën van 

lokale mensen en organisaties, alles gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen 

in ontwikkelingslanden.’  

 

Stichting Beletu wil deze doelen verwezenlijken door: 

 

 het verspreiden van informatie op internet, onder andere via de website www.beletu.nl 

 het (financieel en anderszins) ondersteunen en adviseren van organisaties, die in de 

betreffende ontwikkelingslanden werkzaam zijn op gebieden die onder het doel van de 

stichting vallen. 

http://www.beletu.nl/


 

 Het adviseren van en communiceren met lokale contactpersonen. 

 Het werven van fondsen en het ter beschikking stellen van deze fondsen aan lokale projecten. 

 het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, (sponsor)activiteiten. 

 

 



 

2.  Activiteiten 2014 

 

Beletu heeft in 2014 de volgende drie organisaties financieel en met advies ondersteund: 

 

- Yenege Tesfa in Gondar, Ethiopië 

- Deaf Development and Information Association (DDIA), gevestigd in Addis Abeba, Ethiopië 

- HEfDA in Anno- Taji, Ethiopië.  

 

2.1 Yenege Tesfa 

 

Onderwerp: ondersteunen van projecten en management van NGO Yenege Tesfa in Gondar, Ethiopië, in 2014 

 

Analyse:  Yenege Tesfa  voorziet (familie van) straatkinderen, weeskinderen en arme kinderen in hun 

basisbehoeften zoals onderdak, scholing, medische zorg en het leren van vaardigheden en persoonlijke 

ontwikkeling. Yenege Tesfa heeft zich in de eerste jaren van haar bestaan geconcentreerd op straat- en 

weeskinderen. Nu breidt het werk van Yenege Tesfa zich uit naar de bredere gemeenschap, met name kwetsbare 

gezinnen. Yenege Tesfa heeft als doel om de kinderen op straat te ondersteunen en de kinderen in kwetsbare 

gezinnen te beschermen tegen een leven op straat. Doormiddel dag opvang voor kinderen van alleenstaande 

moeders, trainingen voor de gemeenschap en trainingen die kunnen ondersteunen in levens onderhoud en  

 

Doelstelling: Beletu steunt projecten en de organisatie van YNT met financiële middelen en advies.  

 

Subdoelstelling 1:  

Beletu steunt projecten en de 

organisatie van YNT met 

financiële middelen en 

advisering. 

 

Te behalen resultaat:  

De organisatie en projecten van 

Yenege Tesfa worden  in 2014 

financieel ondersteund door 

Beletu volgens een jaarlijks 

afgesloten Memorandum of 

Understanding 

Behaald resultaat:  

In een Memorandum of Understanding 

(getekend oktober 2014) staan de afspraken en 

financiële toezeggingen van Stichting Beletu 

voor 2014-2015 omschreven. 

Subdoelstelling 2:  

In 2014 is de training in de  

rurale gebieden om Gondar , 

zijn er training gegeven aan 

straatkinderen en hebben 

lokale stakeholders een 

inductie gekregen voor het 

gehele programma van Yenege 

Tesfa 

 

Financiële ondersteuning 

volgens Memorandum of 

Understanding voor 

activiteiten: 

 

 

 

 Gezondheid & hygiëne 

Te behalen resultaat 

In 2014 worden activiteiten 

gerealiseerd op het gebied van: 

 

 

 

 

 

 

 

In de tweede helft van 2014 zijn 

de trainingen in de dorpen 

buiten Gondar gegeven om te 

voorkomen dat kinderen de 

straat op gaan.  

 

 

Uitgevoerde trainingen over 

Behaald resultaat:. 

Yenege Tesfa heeft op verzoek van Beletu zelf 

een voorstel gedaan welke 

deelprojecten/activiteiten wordt gefinancierd 

door Beletu en welke projecten/activiteiten 

door andere financiers worden gedekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen zijn uitgevoerd volgens plan, met 



 

Training  (over: 

persoonlijke hygiëne, 

risico's van straatafval, 

besmetting, 

veilig/schoon slapen) 

 

 

 Training over  

voorkomen van 

HIV/AIDS (over: 

preventie, voorlichting, 

misopvatting, 

stigmatisering e.d.) 

 

 

 Training 'life skills' 

voor de kinderen in de 

Yenege Tesfa huizen 

(over: aangaan van 

relaties, zelfbewustzijn, 

omgaan met stress, 

emoties & conflicten, 

creatief denken e.d) 

 

 

 Het faciliteren en 

organiseren van 

'community 

conversation' met 

straatkinderen. De 

mobiele school van 

Yenege Tesfa wordt 

gebruikt om met 

kinderen te praten 

over onderwerpen als 

;Kinderen krijgen de 

ruimte om   

 

 

 Familie planning 

 

 

 

 

 Introductie voor 

stakeholders (lokaal) 

hygiëne & gezondheid  aan 

verschillende groepen kinderen  

en hun verzorgers.  

 

 

 

 

Uitgevoerde trainingen over 

HIV/AIDS aan verschillende 

groepen kinderen (8-18) en 

volwassen verzorgers. 

 

 

 

 

Uitgevoerde 'life skills' training 

aan de kinderen (8-18) en hun 

verzorgers in de Yenege Tesfa 

huizen 

 

 

 

 

 

. 

Kinderen krijgen de ruimte om  

onderwerpen de bespreken die 

ze bezighouden en worden 

ondersteund om oplossingen te 

vinden voor problemen als 

drugs gebruik, hygiëne, gezond 

leven. Kinderen worden 

gestimuleerd om over hun 

toekomst na te denke. Het 

uiteindelijk doel van de 

gesprekken is een toename van 

zelfvertrouwen van de 

kinderen.  

  

Ouders van kinderen uit arme 

en kwetsbare gezinnen leren 

over seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg 

tussentijdse rapportages (4 x per jaar) van 

Yenege Tesfa. 75 kinderen en 87 volwassenen 

hebben training gevolgd in 2014. 

 

 

 

 

Trainingen zijn uitgevoerd volgens plan, met 

tussentijdse rapportages (4 x per jaar) van 

Yenege Tesfa. 75kinderen tussen de 8 en 18 en 

75 van hun ouders.   

 

 

 

 

Training is uitgevoerd volgens plan.  45 

kinderen en 19 verzorgers hebben training 

gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

In 2014 is er twee keer per maand een 

community conversatie geweest. De 

community conversatie is gelinkt aan de 

mobiele school waar 45 kinderen aan mee 

doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672 ouder hebben een training gekregen over 

reproductieve en seksuele gezondheidszorg 

 



 

 

 

 

 



 

2.2  DDIA 

 

Onderwerp: Ondersteunen van de Deaf Development and Information Association (DDIA) in Ethiopië in 

2014. 

 

Analyse:  DDIA is een organisatie die doven en slechthorenden in Ethiopië wil ondersteunen door middel 

van toegang tot onderwijs, gebarentaal, computervaardigheden en counseling m.b.t het leven met een 

beperking. 

 

Doelstelling: Beletu steunt projecten en de organisatie van DDIA met financiële middelen en advies.  

 

Subdoelstelling 1:  

Financieren van het 

jaarsalaris van een (dove) 

bureaucoördinator, die 

projectaanvragen verspreidt 

onder mogelijke financiers, 

het kantoor opzet en 

administratieve zaken regelt. 

 

Te behalen resultaat:  

Het jaarsalaris van de 

bureaucoördinator is 

betaald. 

 

Behaald resultaat:  

In 2014 is het dienstverband van de 

bureaucoördinator verlengd en zijn jaarsalaris 

is betaald (financiële middelen hiervoor waren 

reeds in 2013 verstrekt).  

 

Subdoelstelling 2: 

Disseminatie van de door 

DDIA in 2013 ontwikkelde 

DVD die met behulp van 

beelden helpt bij het aanleren 

van de basis van de 

(Ethiopische) gebarentaal.De 

DVD geeft gehoor aan een 

groter wordende vraag 

vanuit de overheid en 

samenleving om scholen en 

dienstverlenende 

organisaties toegankelijker te 

maken voor dove mensen.   

Te behalen resultaat:  

De disseminatie van de  

DVD onder een grote groep 

belanghebbenden. 

 

Behaald resultaat: 

In 2014 heeft DDIA 500 exemplaren van de 

DVD verspreid binnen Ethiopië onder tolken in 

gebarentaal, ouders van dove kinderen, 

overheidsinstanties op het gebied van 

onderwijs en gezondheid, politie, 

gerechtshoven, en anderen geïnteresseerden. De 

DVD is ook naar dove Ethiopische mensen in 

de Verenigde Staten gestuurd en er zijn plannen 

om de DVD naar het Verenigd Koningkrijk te 

sturen. Inmiddels heeft DDIA vanuit de VS het 

verzoek gekregen om meer DVDs te sturen naar 

een Ethiopische Orthodoxe kerk in Washington.  

Subdoelstelling 3: 

Het ontwikkelen van 

professioneel lesmateriaal en 

het opleiden van 40 mensen 

uit Addis Ababa tot tolken in 

gebarentaal. DDIA wil 

hiermee in de behoefte aan 

professioneel opgeleide 

tolken in gebarentaal 

voorzien.  

Te behalen resultaat: 

Het opleiden van 40 mensen 

tot tolken in gebarentaal.  

Behaald resultaat: 

 42 mensen uit Addis Ababa (70% vrouwen en 

30% mannen) zijn opgeleid tot tolken in 

gebarentaal. Trainees waren afkomstig van 

scholen voor dove mensen, NGOs, mensen die 

in de kerk als vrijwilliger werken, een priester 

en familie leden van dove mensen. DDIA 

ontwikkelde lesmateriaal voor de training. 

Thema’s die tijdens de training aan bod 

kwamen waren: vertaling en tolken, 

communicatietheorieën, taken en 

verantwoordelijkheden van tolken, code of 

ethics, doven cultuur en tolken in gebarentaal.  



 

 

2.3  HEfDA – Anno-Taji Community School 

 

Onderwerp:  

Ondersteuning van het gemeenschaps/onderwijsproject van de HARMEE Education for Development 

Association (HEfDA) in Anno-Taji, Ethiopië. 

Analyse:  

 

HEfDA bestaat sinds 2007 en richt zich op onderwijs en emancipatie van vrouwen en meisjes in Anno-Taji.  

Op de school wordt niet alleen regulier onderwijs gegeven, maar de school fungeert ook als sociaal-

maatschappelijk gemeenschapscentrum, waar wordt vergaderd en conflicten worden opgelost. De school 

bestaat uit 8 klaslokalen, een bibliotheek en een pedagogisch centrum. Er zijn speciale programma’s gericht 

op HIV/aids, gender, kind huwelijken, sanitaire voorzieningen & hygiëne en kinderen met een handicap. De 

gehele gemeenschap is hierdoor zeer betrokken bij de school en het onderwijs.  

De gemeenschap van Anno-Taji verzocht Beletu om het lesgeld van ongeveer 40% van de leerlingen van de 

Anno-Taji gemeenschap te financieren gedurende minimaal drie jaar, vanaf juni 2011. De families van deze 

kinderen zijn niet in staat om het lesgeld zelf te betalen. Dit project heet: The Distance Adoption Programme. 

Een groot gedeelte van het lesgeld wordt gebruikt om de salarissen van de docenten te betalen. 

 

Doelstelling:  

Beletu steunt HEfDA met voornamelijk financiële middelen om hiervan het lesgeld van 40% van de 

leerlingen te betalen. 

Subdoelstelling 1:  

Gedurende minimaal drie 

jaar het lesgeld van 40% van 

de leerlingen financieren, 

waarvan de families geen 

geld hebben om dit lesgeld te 

betalen. 

 

 

Te behalen resultaat:  

Het lesgeld van 40% van de 

leerlingen van de Anno-Taji 

gemeenschap te financieren, 

zodat deze kinderen 

basisonderwijs kunnen 

volgen. 

Behaald resultaat:  

Van januari tot en met december 2014 is het 

lesgeld van 40% van de leerlingen van de Anno-

Taji school betaald. Eind 2014 telde de school 

zo’n 500 leerlingen en 10 docenten. Stichting 

Beletu heeft gedurende dit jaar 200 leerlingen 

financieel ondersteund.  

Andere partijen die een financiële bijdrage 

leveren zijn: de overheid financiert 20%, de 

gemeenschap 20%, HEfDA + Stichting Beletu + 

andere donoren samen financieren 60%. 

 

  



 

2.4     Fondsenwerving en Public Relations 
 

We hebben een loyaal en gul vast netwerk. Ieder jaar kunnen we weer rekenen op verschillende initiatieven 

uit dit netwerk. Er waren o.a. diverse collectes van kerken (Ureterp en Ypenburg). Dit zijn inmiddels vaste 

contacten die het werk van Beletu een zeer warm hart toedragen. Ze doen projecten met kinderen en in 

speciale periodes als de Vastentijd. Wij proberen hun inzet op verzoek te ondersteunen door informatie aan 

te leveren, een praatje te houden of hen op een andere manier te ondersteunen.  

 

Een warme actie dit jaar kwam van Saar Frieling die als lid van het Tractor-team (www.tractortractor.org) in 

Gondar het werk van Yenege Tesfa leerde kennen. Verschillende vrienden/familie van haar deden een gulle 

gift aan Stichting Beletu! Hartelijk dank.  

 

 Stichting Beletu verkeert op dit moment in de luxe positie dat we met inzet van een inmiddels redelijk breed 

netwerk maandelijks of eenmalig kleinere en grotere bedragen ontvangen waarmee we onze projecten goed 

kunnen ondersteunen. We hoeven niet heel actief donateurs te werven. De donateurs die we hebben 

proberen we zo veel mogelijk bij het werk van de verschillende projecten te betrekken en ze te informeren 

via een emailnieuwsbrief. En daarnaast faciliteren we individuen die graag binnen een organisatie (veelal 

kerk of onderwijsinstelling) hun enthousiasme voor Stichting Beletu willen delen.  

 

 We hebben daarom geen kosten gemaakt voor de pr dit jaar.  

 

 

 

  



 

3. Financiën 

Jaarrekening 2014 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 

Fondswervende Instellingen (herzien 2011). 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Er zijn geen voorzieningen voor het risico 

van oninbaarheid. 

Schulden 

Schulden zijn gewaardeerd in Ethiopische Birr. Hierbij zijn geen voorzieningen inbegrepen voor de 

risico’s van schommelingen in de wisselkoersen van valuta, voor de correctie in verband met inflatie of 

voor transactiekosten. 

Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum 

kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is. 

 

Balans per 31 december 2014 

  31 december 2014 31 december 2013 

ACTIVA   

Vorderingen - - 

Liquide middelen 9.439 12.157 

Totaal  €                       9.439   €                       12.157 

   

PASSIVA   

Reserves en fondsen   



 

   

* reserves   

Continuïteitsreserve 1.500 1.500 

Bestemmingsreserve 15.166 5.000 

overige reserves -8.059 459 

Totaal reserves  €                        8.607   €                        6.959  

   

* fondsen   

Bestemmingsfondsen 832 5.198 

Totaal fondsen  €                       832   €                       5.198  

     

Totaal reserves en fondsen  €                       9.439   €                       12.157  

   

Langlopende schulden   

Kortlopende schulden   

   

Totaal  €                       9.439   €                       12.157  

 



 

Toelichting op de balans per 31 december 2014 

 

ACTIVA       

       

Vorderingen       

       

Deze post is als volgt te specificeren:    

     Per Per 

     31-12-2014 31-12-2013 

       

Vordering  €                   -  €                    - 

        

Totaal      €                   -   €                    -  

 

Toelichting: 

- Eerdere vorderingen vanuit vaste donaties waren gebaseerd op mondelinge overeenkomsten met de 
betreffende donateurs. Betreffende projecten zijn beëindigd. In 2014 zijn geen nieuwe vorderingen 
ontstaan. 

- Er is geen voorziening gevormd met het oog op de oninbaarheid van debiteuren. 

 

 

     Per Per 

Liquide middelen    31-12-2014 31-12-2013 

       

Rabobank      €         9.439   €          12.157 

       

Totaal      €          9.439   €          12.157 

 



 

PASSIVA       

       

Reserves en Fondsen      

       

Continuïteitsreserve      

Per 31 december zijn de volgende continuïteitsreserves gevormd:  

     Per Per 

     31-12-2014 31-12-2013 

       

1. Reserve PR     €               500   €               500  

2. Reserve administratieve lasten    €               550   €               550  

3. Reserve Bestuurs-, Advies- en Expertvergoeding  €               450   €               450  

       

Totaal      €            1.500   €            1.500  

 

Toelichting: 

- De Commissie Herkstroter hebben in 2003 het Advies Vermogensvorming Goede Doelen uitgebracht aan 
de Vereniging Fondswervende Instellingen. Voor de hoogte van de continuïteitsreserve acht de 
commissie het redelijk om de  vuistregel te hanteren van één à anderhalf maal de jaarlijkse  

exploitatie- en personeelskosten. In de continuïteitsreserve is één maal de voor 2015 begrote kosten 

voor PR en overhead opgenomen.  

- Aan de Bestuurders, de Adviseur PR en de Expert in het Veld wordt op verzoek een vaste 
onkostenvergoeding van € 50 per jaar uitgekeerd voor gemaakte reis-, telefoon- en administratieve 
kosten, die is opgenomen in de Reserve Bestuurs-, Advies- en Expertvergoeding. 

 

  



 

Bestemmingsreserve 

Per 31 december zijn de volgende reserves gevormd:  

 

 Per 31-12-2014 Per 31-12-2013 

1. Reserve Project 

Yenege Tesfa 

 € 5.000   € 5.000 

2. Reserve Project 

HEfDA/Anno Taji 

 € 4.166   € 0 

3. Reserve Project 

DDIA 

 € 6.000   € 0 

Totaal € 15.166 € 5.000 

  

Toelichting: 

- Bovenstaande bestemmingsreserves zijn alle gevormd voor de financiering van lopende projecten.  

 

Bestemmingsfonds 

Per 31 december zijn de volgende bestemmingsfondsen gevormd:  

 

 Per 31-12-2014 Per 31-12-2013 

1. Reserve Project 

Yenege Tesfa 

 € 832   € 4.078  

2. Reserve Project 

HEfDA/Anno Taji 

 € 0  € 1.120 

3. Reserve Project 

DDIA 

 € 0   € 0  

4. Reserve Overig                 -                  -  

Totaal € 832 € 5.198 

 

Toelichting: 

- De beperking van de besteding van het bestemmingsfonds voor de projecten Yenege Tesfa, 
HEfDA/Anno Taji en DDIA is opgelegd door donateurs, er zijn donaties gedaan met deze 
bestemmingen. 

 



 

Overige reserves 

Per 31 december zijn de volgende overige reserves gevormd: 

 

 Per 31-12-2014 Per 31-12-2013 

1. Algemene reserve 

onvoorzien 

€ 450 € 450 

2. Resultaat 

voorgaand jaar en 

overige reserves 

€  8.509- €  9 

Totaal  € 8.059-   € 459  

 

 

Verstrekte giften 

Per 31 december zijn de volgende verplichtingen tot het verstrekken van giften aanwezig: 

 

 Per 31-12-2014 Per 31-12-2013 

Gift Project Yenege 

Tesfa 

 € 5.000   € 5.000  

Gift Project 

HEfDA/Anno Taji 

€ 4.166 € 1.766 

Gift Project DDIA                   -                    -  

Totaal € 9.166 € 6.766 



 

Staat van Baten en Lasten 

  Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 

Baten:    

Baten uit eigen fondswerving 

* vaste donaties 2540 2000 2610 

* incidentele donaties 6029 6000 7501 

Rentebaten 153  102 

Som der baten  €          8.722   €        8.000   €          10.213  

Lasten:    

Besteed aan doelstellingen 

* Project Yenege Tesfa 8500 5000 9557 

* Project Anno Taji                2600           5000                2500 

* Project DDIA                0         6000                5944 

Totaal besteed aan 

doelstellingen 

 €           11.100   €         16.000   €           18.001  

Werving Baten 

* Kosten eigen 

fondswerving 

     0 500      0 

Beheer en administratie 

* Kosten oprichting 

Stichting 

   

* Kosten kantoor en 

algemeen 

  76  75  75 

* Kosten beheer en 

administratie 

378 425 215 

Som der lasten  €           11.554   €        17.000   €           18.291  

Resultaat  €           2.985-  €          9.000-  €           8.078-  



 

Resultaatsbestemming 2014       

Toevoeging aan:       

* continuïteitsreserve      €     - 

* bestemmingsreserve      €    - 

* bestemmingsfonds      €    - 

* algemene reserve onvoorzien      €    - 

 

Toelichting Lastenverdeling 

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Bestemming Doelstelling     Werving 

baten 

Beheer en 

Admini- 

stratie 

Totaal 

2014 

Begroot 

2014 

Totaal 

2013 

Lasten Anno Taji DDIA 

Yenega 

Tesfa 

Eigen 

fonds-

werving         

Subsidies en 

bijdragen 2.600 0 8.500 8.569  11.100 16.000 18.001 

Publiciteit en 

communicatie     

                 

76 76 500 75 

Oprichtings-

kosten      0  0 

Kantoor- en 

algemene 

kosten     378 378 250 215 

Bestuurs-, 

Advies-, en 

Expertver-

goeding     0 0 250 50 

 Totaal   € 2.600  €          -   €   8.500   €      8.569   €         454  € 11.554   €17.000   € 18.341  

 

Toelichting: 

- 0% van de baten uit eigen fondswerving is besteed aan de kosten voor eigen fondswerving. 

De Bestuurders van Stichting Beletu vervullen deze functie onbezoldigd. De Bestuurders, de Adviseurs PR, 

overige vaste Adviseurs en de Expert in het Veld hebben, indien gewenst, een vaste onkostenvergoeding van 

€ 50 per jaar ontvangen voor gemaakte reis-, telefoon- en administratieve kosten. 

 

 
 

  



 

4.  Jaarplan 2013   

 

4.1 Yenege Tesfa  

 

Onderwerp: continueren ondersteuning van projecten van Yenege Tesfa volgens Memorandum of 

Understanding  2014 - 2015. 

 

Analyse:  Yenega Tesfa  voorziet (familie van) straatkinderen, weeskinderen en arme kinderen in hun 

basisbehoeften zoals onderdak, scholing, medische zorg en het leren van vaardigheden en persoonlijke 

ontwikkeling. Yenege Tesfa heeft zich in de eerste jaren van haar bestaan geconcentreerd op straat- en 

weeskinderen. Nu breidt het werk van Yenege Tesfa zich zich uit naar de bredere gemeenschap, met 

name  waar het HIV/AIDS en hygiëne training betreft, evenals medische zorg voor de allerarmsten, 

school voor 'gevangenis'-kinderen en programma's gericht op 'community conversation': in gesprek 

met de gemeenschap over de gevaren van de straat en het tegengaan van stigmatisering.  Ook jong 

volwassenen en volwassenen kunnen bij Yenege Tesfa terecht in hun lopende programma's. Zie 

www.yenegetesfa.org.   

 

Doelstelling: Beletu steunt projecten en de 

organisatie van YNT met financiële middelen en 

advisering.  

  

Te behalen resultaat: de organisatie en nieuwe 

projecten van YNT worden in 2015 gefinancierd 

door Beletu, op verzoek en initiatief van Yenege 

Tesfa. 

 

Acties:  Jaarlijks - in overleg met YNT - bepalen welke doelen van YNT door Beletu zullen worden 

ondersteund,  inkomsten generen om  sponsoring van YNT te waarborgen, resultaat van activiteit 

evalueren met YNT.  

Yenege Tesfa breidt jaarlijks haar activiteiten uit en vindt daarnaast steeds meer donoren om de diverse 

programma's te sponsoren. Naar verwachting zal Beletu ook in 2015 weer diverse trainingen 

financieren, maar Beletu staat open voor suggesties van YNT om (ook) andere programma's te steunen.  

 

 

 

4.2  DDIA  

 

Onderwerp: Continuering ondersteuning van projecten van DDIA 

 

Analyse: DDIA is een organisatie die doven en slechthorenden in Ethiopië wil ondersteunen door 

middel van toegang tot onderwijs, gebarentaal, computervaardigheden en counseling m.b.t het leven 

met een beperking. 

Doelstelling: Beletu steunt projecten en de 

organisatie van DDIA met financiële middelen op 

verzoek en initiatief van DDIA. 

Te behalen resultaat:  

1) De organisatie en nieuwe projecten van DDIA 

worden in 2015 gefinancierd door Beletu, op 

verzoek en initiatief van DDIA. 

2) DDIA heeft in 2015 een voorstel ingediend voor 

een tweejarig project met als doel het opleiden van 

mensen tot tolken in gebarentaal in verschillende 

regionale steden in Ethiopië. Buiten de hoofdstad 

is er een groot tekort aan tolken in gebarentaal. Het 



 

voorstel is door Beletu besproken en de stichting 

heeft besloten het project te financieren. In 2015 

zullen de eerste resultaten van het project bekend 

zijn.  

Acties: Per jaar bepalen welke doelen van DDIA door Beletu zullen worden ondersteund, inkomsten 

generen om  sponsoring van DDIA te waarborgen, resultaat van activiteit evalueren met DDIA. In 2015 

financiert Beletu het project van DDIA waarin mensen worden opgeleid tot tolken in gebarentaal. Het is 

mogelijk dat Beletu, op verzoek en initiatief van DDIA, ook andere projecten van DDIA zal financieren. 

 

 

 

4.3  HEfDA – Anno-Taji Community School 

 

 

Onderwerp:  

Continuering ondersteuning van projecten van HEfDA – Anno-Taji Community School. 

Analyse:   

 

HEfDA bestaat sinds 2007 en richt zich op onderwijs en emancipatie van vrouwen en meisjes in Anno-

Taji. Op de school wordt niet alleen regulier onderwijs gegeven, maar de school fungeert ook als 

sociaal-maatschappelijk gemeenschapscentrum, waar wordt vergaderd en conflicten worden opgelost.  

De gemeenschap van Anno-Taji verzocht Beletu om het lesgeld van 40% van de leerlingen van de 

Anno-Taji gemeenschap te financieren gedurende minimaal drie jaar, vanaf juni 2011. De families van 

deze kinderen zijn niet in staat om het lesgeld zelf te betalen. Dit project heet: The Distance Adoption 

Programme. 

Een groot gedeelte van het lesgeld wordt gebruikt om de salarissen van de docenten te betalen. 

Anno-Taji wil graag nog 2 docenten aannemen in de eerste helft van 2015 en de school laten groeien tot 

en met grade 8. De school biedt dan pre-school (voorafgaand aan grade 1) tot en met grade 8 aan. 

Doelstelling:  

Beletu steunt de organisatie van HEfDA met 

financiële middelen.  

  

Te behalen resultaat:  

1) de organisatie en eventueel nieuwe projecten 

van HEfDA worden in 2015 gefinancierd door 

Beletu, op verzoek en initiatief van HEfDA.  

2) Beletu financiert het lesgeld van 40% van de 

leerlingen via het Distance Adoption Programme 

gedurende het 2e semester van 2014/2015. 

Stichting Beletu zal overleggen met het bestuur 

van HEfDA over het vervolg/verlenging van 

ondersteuning van het Distance Adoption 

Programme. Gedurende het 1e semester van 

2015/2016 zal Stichting Beletu graag weer 40% 

van de leerlingen financieel ondersteunen. Dit is 

belangrijk voor de continuïteit van het 

programma en om de leerlingen een kans te 

geven om hun basisopleiding af te maken. 

Acties:  

Per jaar bepalen welke doelen van HEfDA door Beletu zullen worden ondersteund; inkomsten generen 

om sponsoring van HEfDA te waarborgen; resultaten van activiteiten evalueren samen met HEfDA.  



 

Voor het jaar 2015 zal de nadruk liggen op de continuering van de financiële ondersteuning van 40% 

van de leerlingen via het Distance Adoption Programme. Hierover zal overlegd worden met het bestuur 

van HEfDA, aangezien de eerste 3 jaar van ondersteuning van dit project afloopt in augustus 2015.  

Stichting Beletu staat er voor open om op verzoek en initiatief van HEfDA – Anno-Taji Community 

School ook nieuwe onderdelen van hun project te ondersteunen met financiële middelen en/of advies. 

 

 

 

4.4  Fondsenwerving en public relations 

 

Onderwerp: Promotie / Acquisitie 

 

Analyse:  Beletu ontvangt nu van een aantal donoren maandelijks een bijdrage voor haar werk, maar 

het grootste gedeelte van de inkomsten komen van éénmalige grote donaties. Om onze inkomsten voor 

de komende jaren te kunnen garanderen, en daarmee de projecten duurzaam te kunnen ondersteunen, 

dient de groep vaste donateurs behouden te blijven, en kunnen zo mogelijk nieuwe donateurs worden 

geworven.  

 

Doelstelling: Het behoud van de huidige donateurs 

en zo mogelijk groei van donateurs. 

 

Te behalen resultaat: de projecten die we 

ondersteunen willen we graag langdurig 

ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren 

moeten we onze huidige donateurs behouden en 

ook werken naar een groei van vaste donateurs. 

Subdoelstelling 1: behouden van huidige 

donateurs 
 

 

 

De kracht van Stichting Beletu is dat we zeer 

betrokken zijn bij de projecten die we 

ondersteunen. Onze fieldworker gaat regelmatig 

langs bij de projecten, weet wat er speelt en 

denkt met de organisatie mee.  

Onze donateurs horen middels een regelmatig 

verschijnende nieuwsbrief wat er met ‘hun’ 

donaties is gebeurd en wat er allemaal speelt 

binnen de projecten en het land.  

Ook kunnen onze donateurs een beroep op het 

bestuur van Beletu doen voor een presentatie 

tijdens een gelegenheid (bijvoorbeeld op een 

school, bij een jubileum of kerkdienst). Zo hopen 

we onze donateurs ook betrokken te houden bij 

de projecten die Stichting Beletu ondersteunt. 

Aandachtspunt voor Stichting Beletu is om 

steeds alle donateurs te bedanken voor elke 

donatie die we ontvangen, maar ook te durven 

vragen. Als we een concreet plan ondersteunen, 

kunnen we donateurs ook een concrete vraag 

voorleggen. 

Subdoelstelling 2: gestage groei van donateurs / 

donaties 
 

De betrokkenheid van de donateurs biedt ook 

mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal 

donateurs. Door het enthousiasme van de 



 

 

 

huidige donateurs te faciliteren (bijv. door 

middel van het geven van presentaties) kunnen 

wij ook hun netwerk enthousiasmeren. Het 

zogenoemde ‘hyves-effect’ - vrienden van 

vrienden - bereik je hiermee eenvoudig.  

Ook willen we Beletu meer bekendheid geven bij 

andere stichtingen, organisaties die met hun 

eigen werk dezelfde of vergelijkbare doelen 

behartigen.  Op onze website vermelden we 

onze  ‘collega-stichtingen’ en hopen dat zij ook 

onze website vermelden op hun site. 

 


