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Juridische structuur
De Stichting Education for Hope is op 8 april 2008 opgericht door Tina
Altieri en Awet Kebedom in Nederland en Giordana Kebedom in Addis
Ababa, Ethiopie. Sinds 20 september 2016 is Ingeborg Havenaar bij de
stichting aangesloten. De stichting is gevestigd in Landsmeer en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34299701. De
stichting heeft tot doel het bevorderen van de participatie van kinderen
aan het onderwijs in Ethiopie. We zijn in 2008 begonnen om 14 kinderen
te ondersteunen met schoolgeld, schooluniformen en medische zorg. In de
loop van de jaren zijn meer kinderen aan boord gekomen van de stichting.
De stichting tracht dit doel te bereiken middels het organiseren van acties
en evenementen en met de financiele hulp in de vorm van donaties van
vrienden en familie. Het bestuur is in 2017 2 keer bijelkaar gekomen en
heeft regelmatig overleg via skype.
Organisatiestructuur
De bestuurssamenstelling begin 2017 was als volgt

Voorzitter:

Tina Altieri

Secretaris:

Awet Kebedom

Penningmeester: Ingeborg Havenaar
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
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Contacten met doelgroepen
Voor het informeren van geinteresseerden gebruiken wij onze website
www.educationforhope.com . Deze website bevat ook alle informatie die
wettelijk verplicht is voor ANBI-instelingen. Wanneer er activiteiten
georganiseerd worden door de stichting wordt dit per mail aan ons
adressenbestand gemeld. Verder gebruiken wij onze facebookpagina
www.facebook.com/Education-for-Hope-206936539243. Eind 2017 telde
de pagina 283 volgers. In december 2017 is een digitale nieuwsbrief
verstuurd aan alle bij ons bekende donateurs. Het adressenbestand is de
afgelopen jaren opgebouwd en bestaat voornamelijk uit donateurs, familie
en vrienden die eerder een gift aan de stichting hebben gedaan.

Acties
In 2017 konden 20 kinderen op verschillende scholen in Addis Ababa
onderwijs volgen. In Addis Ababa heeft Giordana Kebedom regelmatig
contact gehad met de kinderen en hun families. Hierdoor weten wij wat er,
buiten schoolkosten, mogelijk meer nodig is voor een gezin. Voor € 100,per kind kunnen alle schoolkosten (schoolgeld, uniform, eventueel
vervoer naar school en schoolmaaltijden) worden betaald. In 2017 zijn er
buiten schoolkosten geen andere kosten betaald.
In 2016 heeft Eyob, sinds de oprichting van onze stichting in ons
programma, zijn middelbare school afgerond. Dankzij een gift is hij in
2016 gestart met een studie aan de universiteit van Addis Ababa. Met de
opbrengst van de crowdfunding actie voor Eyob in 2016 hebben wij ook in
2017 de studiekosten voor Eyob kunnen betalen.
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Wervingsacties
Op 25 juni 2017 organiseerden wij voor de tweede maal de Run for Hope,
een sponsorloop van 1 of 5 kilometer in natuurgebied het Twiske in
Oostzaan. Een groep van 38 lopers kreeg het voor elkaar om een bedrag
van € 4414,- bij elkaar te lopen. Na afloop genoten we met elkaar van een
heerlijke Ethiopische maaltijd, die geheel belangeloos was klaargemaakt.
Een fantastische dag met een fantastische opbrengst waarmee we in staat
zijn een groot deel van de kosten voor de kinderen in 2018 te betalen.

Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag van 2017 is in een apart document uitgewerkt.

Toekomst
In 2018 zullen wij ons blijven inzetten om de kinderen die nu in het
programma zitten onderwijs te laten volgen. Giordana zal in Addis Ababa
contact blijven onderhouden met de kinderen en hun families zodat we op
de hoogte blijven van hun situatie.
Om de benodigde gelden hiervoor te generen zullen wij in 2018 een groot
feest organiseren (zoals eerder in 2012, 2013 en 2014) waarbij het doel
zal zijn om in elk geval voldoende geld in te zamelen om de kosten voor
2019 te dekken. Hierbij gaan we uit van de 20 kinderen die in het
programma zitten. Per kind is € 100,- nodig per schooljaar. Tevens zullen
wij een bedrag reserveren voor onvoorziene (medische) kosten.
Daarnaast zullen wij ons meer gaan richten op giften van bedrijven,
organisaties of fondsen. Hiertoe zullen wij de komende periode een
actieplan gaan opstellen.
In februari 2018 staat een reis naar Ethiopie op het programma. We zullen
kinderen en scholen bezoeken.
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