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Voorwoord van de voorzitter 

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor onze stichting, want er werd in het voorjaar een 
bestuursreis gemaakt door Marco Oehlenschläger en Astrid Bultink. Ook hun dochter 
Mekdess, die als vrijwilliger actief is voor de stichting, ging mee op deze reis. Voor Mekdess 
stond deze reis onder andere in het teken van haar internationale stage voor haar tweetalige 
Havo-opleiding. De bestuursleden bezochten samen met Mekdess en Bisrat Mesfin van 
partnerorganisatie EYES enkele scholen in de provincie Tigray. In het najaar reisde ook 
Colette Vester naar Tigray. Ook zij bezocht onze partnerorganisatie EYES en de school die wij 
nu willen gaan steunen als volgend project. In dit jaarverslag vindt u het verslag van onze 
bestuursreizen en de financiële verantwoording over het jaar 2019. 
 
Door de veranderde economische situatie in Nederland is het voor de stichting in de 
afgelopen jaren minder makkelijk geworden om fondsen te werven. Het was fijn om te 
constateren dat er ook met een kleiner budget nog veel valt te doen. Dankzij de 
schoolbanken die de stichting liet maken voor de Wembertawit School, hoeven deze 
leerlingen niet meer op de grond te zitten en kunnen zij hun aandacht beter richten op de 
leerstof. Bij de feestelijke overdracht van de schoolbanken, vertelde de inspecteur van het 
onderwijs in Tigray dat er nog meer dan 27.000 leerlingen in zijn regio dagelijks zittend op de 
grond onderwijs krijgen. Er is nog veel te verbeteren! Dankzij de reizen van dit jaar is het 
bestuur opnieuw geïnspireerd om de doelen van Stichting Fikre Alem te blijven nastreven.  
 

Namens het bestuur, 
Marco Oehlenschläger 
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1.  Verslag van het bestuur 

In 2019 werd in het voorjaar een bestuursreis gemaakt door Marco Oehlenschläger en Astrid 
Bultink samen met vrijwilliger Mekdess. Uiteraard werden tijdens deze reis de onderlinge 
banden tussen de stichting Fikre Alem en de NGO EYES en in het bijzonder Bisrat Mesfin 
opnieuw versterkt.  
De bestuursleden bezochten samen met hem enkele scholen in de provincie Tigray. Doel van 
deze bezoeken was tweeledig; follow-up om na te gaan of de donaties in Ethiopië goed zijn 
besteed en kiezen van vervolgprojecten.  
In het najaar volgde nog een reis naar Tigray door Colette Vester. Ook zij haalde de banden 
aan met Bisrat en bezocht ons nieuwe schoolproject met hem. 

1.2  Activiteiten 

Actie Wembertawit School 
Op 22 april bezochten wij twee scholen, waarvan de Wembertawit 
Elementary School (foto rechts) ons het meest aansprak. Het is een 
school met onderwijs aan grade 1-4 (groep 3-6) en het gebouw van 4 
lokalen is gebouwd door de gemeenschap. Het oorspronkelijke gebouw 
had twee lokalen, waaraan aan weerskanten lokalen zijn aangebouwd. De lokale bevolking 
heeft de bouw van de twee extra lokalen gefinancierd vanuit de opbrengst van de verkoop 
van teff die wordt verbouwd op het terrein van de school. De aanbouw is nog niet helemaal 
af en er is nog geen meubilair, maar de betrokkenheid bij de kinderen en leerkrachten is er 
bijzonder groot.  

   

Omdat er geen meubilair is, zitten de kinderen in grade 1 op een mat op de grond. In de 
hogere groepen gebruiken de leerlingen grote keien om op te zitten. De golfplaten waarvan 
het dak van de aangebouwde lokalen is gemaakt, zijn nog niet goed vastgemaakt en worden 
met dezelfde keien op hun plaats gehouden. Er zijn ook nog geen kozijnen en ramen; de 
raamnissen zijn gevuld met getrapt gestapelde stenen, zodat de dieren worden 
buitengehouden en er nog wel sprake is van enige lichtinval. Een ander knelpunt is de 
werkplek van de directeur. Het gebouwtje waar hij werkte naast de school is ingestort. 
Daarom zijn de administratie en zijn zwerkplek verplaatst naar het lokaal van grade 1, dat 
daarnaast ook nog dienst doet als opslag voor het geoogste teff. Bij ons eerste bezoek geven 
wij aan de leerkrachten en leerlingen ieder een pen en ballen voor de school.  
Terug in Mekelle bezoekt Mekdess namens de stichting de 
timmerwerkplaats en regelt dat hier schoolbanken worden 
gemaakt. Ook regelt zij namens de stichting de fabricage van 
wandplaten die aansluiten bij het lesprogramma voor grade 1 t/m 8 
voor de school. Het lukt haar om dit alles te laten fabriceren binnen 
de termijn van de bestuursreis, waardoor we het zelf kunnen gaan 

https://www.fikrealem.nl/wp-content/gallery/reis-2019/img-0096.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/gallery/reis-2019/img-0080.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/gallery/reis-2019/img-0116.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/gallery/reis-2019/img-0090.jpg
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wegbrengen naar de school op 2 mei 2019. Bij ons vertrek, laten we de leerlingen en 
leerkrachten in een volledig ingericht lokaal achter.  

   
Bijzonder was dat behalve de inspecteur van onderwijs van de regio, ook enkele journalisten 
en bloggers uit Mekelle met ons waren meegekomen. Zij wisten wel dat er op het platteland 
mindere omstandigheden zijn, maar niet dat de situatie zo schrijnend was zo dicht in de 
buurt van de stad. In hun blogs en nieuwsberichten gaan zij hier aandacht aan besteden.  
Op 24 oktober 2019 bezoekt bestuurslid Colette Vester de Wembertawit School tijdens haar 
reis in Tigray. Ze brengt voor alle leerlingen een potlood mee bij haar bezoek. Colette is blij 
om te zien hoe onze donatie van schoolbanken en wandplaten de leerlingen en leerkrachten 
ondersteunt bij het leren. Ze brengt ook in kaart wat de school nog meer nodig heeft. 

Actie Dansa School  
Op 23 april bezochten wij opnieuw twee scholen.  
De Hohole School is door Eyes gebouwd met behulp van donaties uit Nederland. 
Hier wordt ons nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is dat er bij de bouw ook 

wordt gezorgd voor latrines; dit is voorwaarde voor ouders om 
ook meisjes naar school te kunnen sturen. Voor de bouw van 
deze locatie, moesten meisjes kilometers verderop naar school, 
via een voor hen onveilige route. Met de bouw van deze school, 
worden zij onderweg niet meer lastig gevallen en krijgen de kans 
om hun basisschool af te maken. We worden met enthousiasme 
ontvangen en brengen ballen en pennen namens EYES. 

 
We bezochten ook de Dansa school, waar we in 2009 
twee blokken van 4 lokalen met latrines en in 2014 nog 
een blok van 4 lokalen hebben gebouwd en officieel 
mochten openen. De opbrengst van onze acties (zoals 
de sponsorloop van basisschool Het Kompas in Ter Aar 
en de dansmarathon bij balletschool Sietske van Kan in 
Nieuwkoop) blijkt zeer goed besteed; het gaat goed 
met de school! Bijzonder om hier 5 jaar later weer 
terug te zijn! Er is sprake van continuïteit; veel van de 
leerkrachten en de directeur werken er nog steeds, een goed teken. We brengen ook hier 
ballen en pennen mee en zijn getuige van een ceremonie waarbij de leerlingen worden 
gehuldigd die goed hebben gescoord in de toetsperiode. We kunnen een bescheiden donatie 
toezeggen. De grootste wens is een computer, liefst met printer en dat gaan we regelen. 
Terug in Mekelle onderhandelen we met een oud-student van EYES die een 
computerbedrijfje heeft. We bestellen een refurbished desktop computer met printer en 
cartridges en daarbij een apparaat om de spanningspieken af te vangen.  

https://www.fikrealem.nl/wp-content/uploads/2019/04/IMG-0222.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/gallery/reis-2019/img-0240.jpg
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Op 30 april reizen we opnieuw naar Dejen. Voor we vertrekken, 
maken we in EYES-office eerst kennis met de vertegenwoordiger van 
de afdeling Onderwijszaken van de regio Dejen. Hij gaat mee naar de 
Dansa School om de overdracht van de computer officieel bij te 
wonen. We worden met enthousiasme begroet door leerlingen en 
leerkrachten met spandoeken en posters.  

Ten overstaan van de hele school, wordt op de appelplaats de 
computer officieel overgedragen aan de school. De directeur 
neemt hem in ontvangst en opent ter plekke de doos. Hij toont 
alle onderdelen een voor een aan de leerlingen en benoemt wat 
het is: “dit is een beeldscherm, dit is een toetsenbord.” Zo wordt 
de ceremonie meteen een feestelijk leermoment; deze leerlingen 
zien voor het eerst in hun leven een computer.  
 

Actie Samre Preparatory School 

  
In december heeft Stichting Fikre Alem een mooie bijdrage geleverd aan het voortgezet 
onderwijs in Tigray. Op de technische middelbare school in Samre kregen de studenten van 
de ICT opleiding les uit een boek. De school had dringend behoefte aan een computerlokaal, 
zodat de studenten de theorie ook kunnen trainen in de praktijk. Wij kregen het verzoek van 
EYES om te helpen dit te realiseren. Mede dankzij onze donatie kon op 11 december het 
computerlokaal “EYES ICT room” in gebruik worden genomen. 
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2.  Toekomst 

De bestuursreizen en het verslag hiervan via social media in 2019, brachten in Nederland 
hernieuwde aandacht voor de stichting met zich mee. De school waarop een van de 
bestuursleden is gaan werken, heeft interesse om het project te gaan steunen via de 
Vastenactie. Twee bestuursleden gaan verhuizen en verwachten in hun nieuwe omgeving in 
een nieuw netwerk de stichting onder de aandacht te kunnen brengen. Wij hopen dat wij 
daarmee in 2020 nieuwe bronnen voor fondsenwerving kunnen aanboren. 

2.2  Activiteiten 

Activiteiten in Ethiopië 
In 2019 heeft de stichting meerdere donaties kunnen doen aan projecten in Ethiopië. 
Hiermee zijn de reserves van de stichting grotendeels besteed. We kunnen daarom op korte 
termijn geen grote activiteiten uitvoeren in Ethiopië. Om dit weer mogelijk te maken, is het 
nodig dat de stichting eerst fondsen werft in Nederland.  

Naamsbekendheid Stichting Fikre Alem vergroten 
Alle bestuursleden zullen naar aanleiding van de reizen in 2019 de Stichting zo breed 
mogelijk onder de aandacht brengen in hun netwerk. Astrid Bultink zal zorgen voor het 
updaten van de website. 

Presentatie St. Michaëlschool Hazerswoude-Dorp 
De leerkrachten van deze school hebben de reis in mei gevolgd via social media en aangeven 
dat zij het project willen gaan steunen vanuit de Vastenactie op de school. Astrid Bultink zal 
zorgen voor presentaties in de klassen, een flyer voor thuis en school geeft die mee aan de 
kinderen, samen met de materialen van de Vastenactie (spaarpot en sponsorkaart). 
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3.  Organisatie 

Algemene informatie  
Statutaire naam Stichting Fikre Alem  
Statutaire zetel Nieuwkoop 
Datum van oprichting 27 augustus 2010 
KvK / RSIN nummer 50740946 / 822923099 
E-mail info@fikrealem.nl / abultink68@gmail.com  

 
De Stichting Fikre Alem heeft de ANBI status sinds haar oprichting in 2010. 
 

3.1  Bestuur 

Stichting Fikre Alem wordt geleid door een bestuur van 4 gemotiveerde en betrokken 
personen die allemaal Ethiopië één of meerdere malen hebben bezocht en de projecten ter 
plaatse kennen. Het bestuur is onafhankelijk en verantwoordelijk voor het beleid van de 
stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. 
De bestuursleden zetten zich in voor fondsenwerving in de breedste zin van het woord. In 
lijn met het beleid dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan projecten ten goede 
komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding.  
Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 6 jaar en deze kan daarna onbeperkt voor 
telkens zes jaar worden verlengd. Er wordt geen bestuurswisseling verwacht op korte 
termijn.  
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
Voorzitter Dhr. Drs. M.G.P. Oehlenschläger 
Secretaris /Penningmeester Mw. A.F.M. Bultink 
Lid Mw. Dr. S.A.W. v.d. Jagt 
Lid Mw. C.H.M. Vester 

 

3.2  Vrijwilligers 

De stichting wordt ondersteund door een vrijwilliger. Haar naam is Mekdess en zij zet zich al 
sinds 2014 actief in voor de fondsenwerving in Nederland. In 2019 was zij ook actief voor de 
stichting tijdens een bestuursreis in Tigray, Ethiopië. 
 
  

mailto:info@fikrealem.nl
mailto:abultink68@gmail.com
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4.  Jaarrekening 

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag over 2019. 
 
 

4.1  Inkomsten en bestedingen 2019 

 
In 2019 heeft de stichting €1.210,00 mogen ontvangen aan donaties. Vanuit de reserves is in 
Ethiopië een totaalbedrag van € 6.182,76 gedoneerd aan de projecten zoals beschreven in 
dit jaarverslag. De stichting heeft kosten gemaakt voor de website en de bankrekening ten 
bedrage van in totaal €237,75. 
 

4.2  Balans 2019 

 
De reserves van de stichting zijn in 2019 grotendeels besteed ten behoeve van de projecten 
in Tigray. Er resteert aan het einde van het boekjaar nog een hoeveelheid liquide middelen 
van €1.462,26. Een deel hiervan is de reservering voor de vaste kosten van de stichting. Het 
overige is reservering voor toekomstige projecten. 
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5.  Begroting 

Voor haar inkomsten is de stichting afhankelijk van donaties door sponsoren. Zij worden 
direct gemotiveerd door onze verhalen over het project. De inkomsten van de stichting staan 
hierdoor in nauwe relatie met bestuursreizen naar het land. In 2020 staat geen bestuursreis 
gepland. We hopen fondsen te kunnen werven naar aanleiding van onze reizen in 2019, in 
ieder geval voldoende om de vaste kosten van de stichting te kunnen dekken.  
 
Indien het haalbaar blijkt om meer fondsen te werven, zullen wij deze reserveren ten 
behoeve van het nieuwe project van de stichting. Het bestuur heeft naar aanleiding van 
bezoeken aan bestaande en mogelijke nieuwe projecten besloten wat het volgende project 
is waarvoor Stichting Fikre Alem zich inspant. De keuze is gevallen op de Wembertawit 
Elementary school. De school ligt op het platteland van Tigray, ten oosten van Adi Gudom 
op anderhalf uur rijden van Mekelle. 

 

 

 
 
Tijdens onze reis in mei 2019 hebben we gerealiseerd dat er voor alle leerlingen genoeg 
schoolbanken zijn. Maar er is nog veel meer nodig. De extra lokalen die aan het 
oorspronkelijke gebouw zijn gemaakt, zijn nog niet klaar, maar worden wel gebruikt.  In de 
raamsponningen liggen losse blokken steen om ongedierte en hitte buiten te houden en het 
dak van golfplaten is niet stevig bevestigd. Er liggen grote stenen op om het dak op zijn 
plaats te houden, een onveilig situatie. Een grote wens van de school is om deze lokalen 
goed af te kunnen bouwen, zodat de school veilig is voor alle leerlingen. Er is ook groot 
onderhoud nodig aan het kantoor. Het dak en een deel van de muren zijn ingestort, 
waardoor het kantoor nu onbruikbaar is. De administratie en de werkplek van de directeur 
zijn noodgedwongen verplaatst naar het lokaal van de eerste klas. Een grote wens van de 
directeur is herbouw van het kantoortje. Stichting Fikre Alem wil graag meehelpen om de 
verbeteringen te realiseren. Wij hopen deze school in de toekomst te kunnen helpen met 
betere huisvesting en indien gewenst uitbreiding van het aantal lokalen, zodat de school 
volledig basisonderwijs kan bieden in grade 1 tot en met 8. 
 

   
 

https://www.fikrealem.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG-0068.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/uploads/2019/04/IMG-0158.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG-0139.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG-0923.jpg
https://www.fikrealem.nl/wp-content/uploads/2020/03/Luchtfoto-Wembertawit-School.jpg

