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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 2018 3 keer bij elkaar gekomen en
heeft regelmatig overleg via skype.
Organisatiestructuur
De bestuurssamenstelling begin 2018 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 2018 telde
de pagina 288 volgers. In december 2018 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.

In 2018 konden 18 kinderen op verschillende scholen in Addis Ababa, en
net buiten de stad, onderwijs volgen. Er zijn 2 kinderen verhuisd en
daardoor uit het programma verdwenen. 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. De kinderen zitten op 6 verschillende scholen in Addis
Abeba, deels op openbare scholen en deels op prive scholen. De kosten
voor het onderwijs op openbare scholen en de prive scholen verschillen
maar voor gemiddeld € 140,- per kind kunnen alle schoolkosten
(schoolgeld, uniform, eventueel vervoer naar school en schoolmaaltijden)
worden betaald.
In 2018 hebben we een gift van € 5800,- ontvangen. De schenker wilde
graag dat met het geld iets gedaan zou worden in de kliniek van Dr Gaeta,
de arts die medische zorg verleent aan onze kinderen indien nodig. In
overleg is besloten om een badkamer voorzien van alle sanitaire
voorzieningen aan te leggen in de kliniek van Dr Gaeta. Tijdens ons bezoek
in februari hebben wij hier het resultaat van gezien.
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In februari 2018 zijn we naar Ethiopie gereisd. We hebben een bezoek
gebracht aan The School for Education waar 4 kinderen op zitten. Verder
hebben we een lunch georganiseerd waarvoor alle kinderen met hun
ouders werden uitgenodigd. Dit was een fantastische middag. Zie voor een
impressie van deze reis de video op onze site.

Wervingsacties
In 2018 hebben we geen wervingsactie georganiseerd. We hebben ook in
2018 regelmatig giften van trouwe donateurs mogen ontvangen. Hiermee,
en met het restant van 2017, hebben we de kosten voor het schooljaar
2018-2019 kunnen betalen. Aan het eind van 2018 kregen wij de
toezegging voor een grote gift waarmee de kosten voor 2019-2020 gedekt
zijn. Dit bedrag ontvangen wij in januari 2019.

Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag van 2018 is in een apart document uitgewerkt.

Toekomst
In 2019 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.
We zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2019 naar Ethioipie te
reizen. Het doel van deze reis zal zijn om weer een aantal andere scholen
te bezoeken en kinderen te ontmoeten. Naast de informatie die wij met
regelmaat van Giordana krijgen willen we op deze manier goed in kaart
brengen hoe de kinderen het doen op school, en wat er nodig is om hen tot
grade 10 (eerste deel middelbare school) te brengen.
In 2019 zullen wij een wervingsactie organiseren om geld te generen voor
de komende jaren.
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Daarnaast zullen wij ons blijven richten op giften van bedrijven,
organisaties of fondsen..
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