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1. Inleiding
In de laatste nieuwsbrief van Stichting Beletu van 2021 waren onder andere foto’s opgenomen van het bezoek
dat ons bestuurslid Marieke in de zomer samen met haar dochters bracht aan Yenege Tesfa in Gondar. Al sinds
de oprichting van Stichting Beletu steunt zij Yenege Tesfa structureel. Wat ooit begon als één opvanghuis voor
zes weesjongens in Gondar, is geworden tot een volwaardige organisatie die zich op vele fronten inzet voor alle
straatkinderen en andere kwetsbare kinderen in de stad. Stichting Beletu heeft in de loop van de afgelopen
jaren de totstandkoming van één opvanghuis voor meisjes gefinancierd, vele trainingen, jarenlang het
medische programma én de opleiding en salaris van manager Ngisti Gebreselassie, de vrouw die alles mogelijk
maakt. In 2021 is een nieuw project ondersteund: voor 20 meisjes uit het dorpje Azozo, dicht bij Gondar, die
niet meer naar school gingen, is het schoolgeld betaald, zodat zij nu hun school alsnog afmaken.
Stichting Beletu heeft verder in 2021 haar structurele steun aan Ethiopian Center for Disability and
Development (ECDD) en aan HefDa voor de school in Anno voortgezet, dankzij de steun van vele trouwe
donateurs en de opbrengst van spontane of eenmalige acties.
In dit jaarverslag vindt u het verslag van de activiteiten van Stichting Beletu in 2021.

Beleid Stichting Beletu
In een separaat beleidsplan dat wij op de website hebben geplaatst, vindt u onze doelstellingen voor de
komende periode.
Alle betrokkenen bij Stichting Beletu kijken uit naar de werkzaamheden in 2022!

2. Algemene informatie Stichting Beletu
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 2021 uit:
Voorzitter:

Marjan Perreijn, Hilversum

Secretaris:

Jannetje Bootsma, Leiden

Penningmeester:

Mirjam Swart, Den Haag

Algemene leden in 2021 waren:
Marieke Boersma:

veldmedewerker Ethiopië en projectcommissie

Frederika Boersma:

fondsenwerving en public relations

Anne Marinussen

projectcommissie
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Een van de algemene leden van Stichting Beletu Marieke Boersma woonde de afgelopen 19 jaren in Ethiopië.
Samen met andere oud-bestuursleden van Stichting Beletu werd zij geïnspireerd door de ideeën en ambities
van de oprichter van Yenege Tesfa, die in Gondar projecten voor – toen alleen nog – straatkinderen opzette. 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.
Van de algemene leden neemt Frederika Boersma de fondsenwerving en public relations voor haar rekening.
Anne Marinussen en Marieke Boersma vormden in 2021 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 kan door de vele jaren dat zij in Ethiopië heeft gewoond kundig en ter plaatse adviserende
ondersteuning geven aan de projecten die Beletu steunt. Anne Marinussen heeft in het verleden ook een tijd 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 statutaire 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.
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.

3. Activiteiten 2021
Stichting Beletu heeft in 2021 de volgende organisaties financieel en met advies gesteund:
•
•
•

Yenege Tesfa in Gondar, Ethiopië
HEfDA in Anno- Taji, Ethiopië
ECDD Ethiopian Centre for Disability and Development.
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3.1 Yenege Tesfa (Gondar, Ethiopië)
Stichting Beletu ondersteunt NGO Yenege Tesfa in Gondar, Ethiopië.
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. Inmiddels
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, o.a. door middel van dagopvang voor kinderen van alleenstaande
moeders, trainingen voor de gemeenschap en trainingen die kunnen ondersteunen in levensonderhoud.

Wat ondersteunt Beletu?
In het school jaar 2020-2021 heeft Yenege Tesfa er voor gekozen om met de ondersteuning van stichting Beletu
20 meisjes in de laatste twee jaar van de middelbare school in het dorp Azozo te ondersteunen. In het
schooljaar 2021- 2022 wordt nog steeds dezelfde groep van 20 meisjes ondersteund.
Er is geen standaard bedrag per kind. De ondersteuning wordt aangepast aan de behoefte van elk kind/
jongere. Een toevoeging in 2021 is dat de meiden ook geld ontvangen om maandverband te kunnen kopen.

Behaalde resultaten 2021
20 meisjes worden behoed voor schooluitval.

Financiële bijdrage aan Yenege Tesfa
Zie het financiële hoofdstuk van dit jaarverslag voor de exacte bijdrage van Stichting Beletu aan Yenege Tesfa in
2021. Yenege Tesfa krijgt daarnaast steun van grote, in het veld bekende, donoren.

Rapportage
Yenege Tesfa rapporteert eenmaal per jaar aan Stichting Beletu middels een verslag. Daarnaast heeft een van
de bestuursleden, Marieke Boersma het project af en toe bezocht en heeft zij regelmatig telefonisch en per email contact over de voortgang van het programma en eventuele uitdagingen.

Planning 2022
De ondersteuning zal ook in 2022 worden voortgezet.
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3.2 HefDA (Anno-Taji, Ethiopië)
Stichting Beletu ondersteunt het gemeenschaps-/onderwijsproject van de HARMEE Education for Development
Association (HEfDA) in Anno-Taji, Ethiopië.
HEfDA bestaat sinds 2007 en richt zich op basisonderwijs (pre-school en klas 1 tot en met 8), extra
vaardigheidsontwikkeling van kinderen, speciale aandacht voor kinderen met een handicap en emancipatie van
vrouwen en meisjes in Anno-Taji.
Op de school wordt niet alleen regulier onderwijs gegeven, maar de school fungeert ook als sociaalmaatschappelijk gemeenschapscentrum, waar bijvoorbeeld wordt vergaderd en waar kleine conflicten kunnen
worden besproken en opgelost. De school bestaat uit 8 klaslokalen, een bibliotheek en een pedagogisch
centrum. Er zijn speciale programma’s gericht op HIV/aids, gendergelijkheid, kind huwelijken,
armoedebestrijding, sanitaire voorzieningen & hygiëne, kinderen met een handicap en er is een moedersclub.
Ook heeft de school landbouwprojecten ontwikkeld, om hiermee inkomsten te genereren voor de
schoolactiviteiten. In 2016 is een watertank gebouwd met een inhoud van 150 kubieke meter om regenwater
op te slaan en bewustwordingstrainingen rond waterverbruik te geven.
Door alle extra activiteiten is de gehele gemeenschap zeer betrokken bij de school en het onderwijs.
De school geeft onderwijs van klas 1 t/m 8. Meer dan de helft van de leerlingen zijn meisjes. Er zijn ook jonge
kinderen die naar de pre-school gaan. De ratio scholieren/docent is ongeveer 50:1.

Wat ondersteunt Beletu?
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 werd gebruikt om de salarissen van de docenten te betalen. Inmiddels is het
project verlengd en blijft Beletu The Distance Adoption Programme steunen. Steeds meer docenten worden
aangesteld en betaald door de overheid, waardoor er meer docenten aangenomen kunnen worden en de
school kan blijven groeien.
Sinds september 2017 is de Anno Taji gemeenschapsschool volledig overgedragen aan de Ethiopische overheid.
Hierdoor wordt een groot deel van de salarissen van de leraren nu betaald door de overheid. De nadruk van de
ondersteuning vanuit Beletu komt hiermee volledig te liggen bij de kinderen die dit het hardst nodig hebben:
(wees)kinderen en kinderen met een handicap, via het Distance Adoption Programme, en kinderen zonder
ouders of families, via Foster Family Arrangement.
Binnen het Foster Family Arrangement-programma worden ongeveer 15 kinderen die geen familie meer
hebben en door gastgezinnen worden opgevangen, financieel ondersteund. Met de ondersteuning van
Stichting Beletu worden eten, kleding, een schooluniform, schoolspullen, beddengoed en eventueel medische
behandelingen betaald voor deze kinderen.

Behaalde resultaten 2021

1) Beletu heeft HEfDA met voornamelijk financiële middelen gesteund om hiervan het lesgeld te betalen
van een deel van de leerlingen te betalen, waarvan de ouders niet in staat zijn om dit te betalen. Deze
steun wordt ook gebruikt voor boeken, schooluniformen en schrijfgerei. Tussen september 2020 en
december 2021 ging dit om ongeveer 62 leerlingen – waarvan 37 meisjes - van klas 1 t/m klas 8. Het
project is verlengd om de continuïteit van het programma te garanderen en om de leerlingen een kans
te geven om hun basisopleiding af te maken.
5

2) Beletu heeft HEfDA met financiële middelen gesteund om hiervan eten, kleding, gezondheidszorg en
schoolspullen te kopen voor (wees)kinderen opgevangen door gastgezinnen. Tussen september 2020
en december 2021 ging dit om 15 leerlingen.

Financiële bijdrage aan HEfDA
Zie het financiële hoofdstuk van dit jaarverslag voor de exacte bijdrage van Stichting Beletu aan HEfDA in 2021.
Een andere partij die een financiële bijdrage levert, is HEfDA zelf (vanuit de medewerkers van
liefdadigheidsclub). Daarnaast heeft een school in Oostenrijk een bijdrage geleverd aan de programma’s van
Anno Taji Gemeenschapsschool. Sinds 2017 zijn er inkomsten uit agrarische activiteiten, die de school zelf
ontplooit (zoals de productie van zaden en de verkoop van gras).

Rapportage
HEfDA rapporteert eenmaal per jaar aan Stichting Beletu middels een verslag. Daarnaast bezoekt een van de
bestuursleden, Marieke Boersma, af en toe het project en heeft zij regelmatig telefonisch contact met HefDA
over de voortgang van het programma en eventuele uitdagingen.

Planning 2022
Stichting Beletu continueert de ondersteuning van projecten van HEfDA – Anno-Taji Community School in 2022.
De nadruk ligt op de financiële ondersteuning van zeker 40 leerlingen via het Distance Adoption Programme.
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. In 2022 gaat dit in
ieder geval om de financiële ondersteuning van het levensonderhoud van ongeveer 15 (wees)kinderen.
Ethiopië kampt met enorme inflatie, waardoor er in 2022 minder kinderen van de vaste bijdrage van Stichting
Beletu ondersteund kunnen worden. HEfDA hoopt dit zelf te kunnen oplossen, door in de gemeenschap meer
geld voor ondersteuning van deze kinderen te verzamelen. Stichting Beletu zal, indien nodig, wervingsacties
houden om eventuele nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen en/of de inflatie te compenseren.
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3.3 ECDD Ethiopian Centre for Disability and Development (Ethiopië)
ECDD (Ethiopian Center fir Disability and Development) is een Ethiopische organisatie die met andere
organisaties (overheid en NGO’s) werkt met als doel om diensten toegankelijk te maken voor vrouwen,
mannen, jongens en meisjes met een handicap. Ze doen dat door lobby voor de rechten van mensen met een
handicap en door capaciteitsopbouw bij organisaties om hun diensten inclusief te maken.
ECCD heeft 6 prioriteitsthema’s:
•
•
•
•
•
•

Rechten voor mensen met een handicap.
Inclusieve gezondheidszorg
Inclusief onderwijs
Inclusie in toegang tot de arbeidsmarkt.
Inclusie in sociale diensten (verzekeringen en toeslagen, ARBO...).
Inclusieve noodhulp.

Het hoofdkantoor van ECDD staat in Addis Abeba. Er zijn veldkantoren in de regio’s Tigray, Amhara en SNNPR/
Sidama.

Wat ondersteunt Beletu?
Beletu geeft steun voor de salarissen van 2 dove klassenassistenten. De twee klassenassistenten werken op
twee overheidsscholen (openbare scholen) in Bahir Dar, genaamd Dona Ber en Yakatit-23. De steun is bedoeld
voor kinderen in het kleuteronderwijs waar geen dove docenten (die gebarentaal als eerste taal hebben)
beschikbaar zijn.

Behaalde resultaten in 2021
Dove kinderen krijgen beter onderwijs in gebarentaal. Hun taalontwikkeling neemt toe en daarmee ook hun
resultaten in andere vakken. De dove klassenassistenten leggen ook een link naar de families van de dove
kinderen en hebben al verschillende problemen in de thuissituatie opgelost.

Financiële bijdrage aan ECCD
Zie het financiële hoofdstuk van dit jaarverslag voor de exacte bijdrage aan ECCD.

Rapportage
ECCD stuurt tweemaal per jaar een voortgangsverslag en eenmaal per jaar een financieel verslag van de
voortgang van het project. Daarnaast heeft Marieke Boersma regelmatig contact met de regionale coördinator
van ECDD.
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3.4 Fondsenwerving en public relations
Beletu heeft in de loop der jaren een loyale en stabiele groep donateurs om zich heen verzameld. Ieder jaar
kunnen we weer rekenen op verschillende initiatieven uit dit netwerk. Dit zorgt ervoor dat onze projecten
kunnen rekenen op een constante financiële steun, waardoor zij hun projecten steeds weer door kunnen
ontwikkelen.
Er waren onder andere collectes van de hervormde kerk uit Ureterp/ Bakkeveen. Dit zijn inmiddels vaste
contacten die het werk van Beletu een zeer warm hart toedragen. Deze kerk initieert projecten met kinderen
en in speciale periodes zoals de Vastentijd. Wij proberen hun inzet op verzoek te ondersteunen door informatie
aan te leveren, een presentatie te verzorgen of hen op een andere manier te ondersteunen.
Dit jaar waren er weer verschillende mooie donaties/ Van het bedrijf Vonders B.V. ontvingen wij in januari
weer een donatie van €1800,-. Bestuurslid Anne Marinussen en haar vriend Abel kregen in januari dit jaar een
zoon Alex. Zij vroegen als kraamcadeau een donatie voor Beletu. Saskia van Bockel doneerde €2000,- voor het
dovenproject in Bahir Dar via ECDD. Saapke Boersma ging dit jaar met pensioen en vroeg een gift voor Beletu.
Zij doneerde €1500.
Prachtige initiatieven waarmee wij weer onze projecten kunnen steunen.
Onze donateurs proberen we zo veel mogelijk bij het werk van de verschillende projecten te betrekken en ze te
informeren via een email-nieuwsbrief. Daarnaast faciliteren we individuen die graag binnen een organisatie
(veelal kerk of onderwijsinstelling) hun enthousiasme voor Stichting Beletu willen delen.
We hebben geen kosten gemaakt voor de PR dit jaar. We hebben ervoor gekozen om extra kosten, zoals reis-,
print- en verzendkosten, voor persoonlijke rekening te nemen.

4. Financiën
Jaarrekening 2021
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende Instellingen (herzien 2016).
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.

8

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 2021
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Toelichting:
•

De Commissie Herkstroter heeft in 2003 het Advies Vermogensvorming Goede Doelen uitgebracht aan
de Vereniging Fondsenwervende 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 éénmaal de voor 2020 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. Iedereen heeft
afgezien van een vergoeding.

•

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

•

De beperking van de besteding van het bestemmingsfonds voor het project Yenega Tesfa is opgelegd
door donateurs, er is een donatie gedaan met deze bestemmingen.
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Staat van baten en lasten

12

13

