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Stichting Fikre Alem  

…ondersteunt educatieve projecten in 

Ethiopië. 

….zorgt dat kinderen van het Ethiopische 

platteland basisonderwijs kunnen volgen. 

….heeft nauwe banden met de lokale 

organisatie A-Cet/EYES (www.a-cet.org) 

die  de bouw van scholen in Noord-Ethiopië 

coördineert. 

…bouwde mee aan de Dansaschool die in 

oktober 2010 officieel wordt geopend en 

waar nu 800 leerlingen les krijgen.  

…werft op dit moment fondsen voor de 

inrichting van de Dansaschool.  

…heeft binnenkort een nieuw 

uitbreidingsproject in Noord-Ethiopië om 

financieel te ondersteunen. 

…verzorgt graag een presentatie over 

Noord-Ethiopië bij uw club, vereniging of 

familiefeest. Meer informatie via: 

info@fikrealem.nl 

Uw gift voor de inrichting van de 
Dansaschool is van harte welkom! 
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