JAARVERSLAG 2015
Stichting Lalibela is opgericht op 24 maart 1999 en is statutair gevestigd te Wester
Koggenland.
Het secretariaat is gevestigd op het adres:
Van Speyk 151
5831 LC Boxmeer
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland onder nr.
37084369.
De stichting is in het bezit van een ANBI-verklaring (RSIN 816364667) van de
belastingdienst.
Statutaire Doelstelling
De stichting heeft tot doel het organiseren en financieren van zowel binnen- als
buitenschoolse activiteiten van kinderen uit Lalibela (Ethiopië) en naaste omgeving, ter
bevordering van hun psychische en fysieke ontwikkeling.
De statuten zijn sinds de oprichting niet gewijzigd.
Bestuur
Het bestuur van de stichting is samengesteld uit de volgende personen:
- Gerard (G.H.P.) Sonnemans, Boxmeer, voorzitter
- Stef (S.P.M.) Pennings, secretaris
- Rita van Iersel, St. Anthonis, penningmeester
- Ton (A.J.A.) van Reen, Maasbree
- Marc (W.M.F.M.) van der Sterren, Koningslust.
- Desiree Oude Groeniger, Boxmeer.
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
In Ethiopië hebben wij een viertal vertegenwoordigers, die het contact tussen Ethiopië en
onze stichting verzorgen. Het betreft Setechign Maru, de moeder van het sociale project in
Lalibela, Indy Mulugeta, contactpersoon microkredieten, Gebru Admike, een ingenieur en
eigenaar van een klein reisbureau, Alex Bedilu, onze contactpersoon m.b.t. de studenten. Zij
zijn onze “ogen en oren”. Voor hun werk ontvangen zij een passende vergoeding.
In 2015 overleden de oprichter van de stichting David van Reen en oud-penningmeester
Harrie Cornelissen. Beiden waren nog op de achtergrond actief binnen de stichting. Zij zullen
node gemist gaan worden.
Vrijwilligers
De stichting kan een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers, die belangeloos en zonder
vergoeding aan activiteiten van de stichting willen deelnemen. Voor hun inzet is het bestuur
hen zeer erkentelijk. Sinds medio 2014 heeft de stichting de vrijwilligster mevr. Jeanne
Geraads bereid gevonden gedurende 3x 3 maanden namens de stichting in Lalibela te werken.
In 2015 is zij voor vele maanden actief geweest in Lalibela.

Algemeen
Sinds 1999 bestrijdt de Stichting Lalibela de armoede in het Ethiopische stadje Lalibela. We
startten indertijd met een noodprogramma om de armsten van de armen een dak boven hun
hoofd, eten, kleren, medische verzorging en voor kinderen onderwijs te geven.
Onze activiteiten zijn sindsdien gegroeid naar de ondersteuning van ca. 65 “gezinnen”
(inclusief weeskinderen, gehandicapten en behoeftige ouderen), ondersteuning
blindenonderwijs en microkredieten.
De activiteiten van de stichting werpen hun vruchten af. Alle kinderen, ook de gehandicapten
kunnen naar school. Tientallen kinderen hebben zo al een beroep geleerd en zijn aan het werk,
Daarnaast hebben verschillende families met onze hulp eigen middelen van bestaan
opgebouwd.
Beleid
Begin 2015 heeft het bestuur het beleid herijkt, onder andere door veranderde
omstandigheden en voortschrijdende inzichten. Een beleidsstuk is opgesteld om helder te
maken wat de doelstellingen van onze stichting zijn en op welke manier wij dat willen
bereiken.
Uit dit stuk vermelden wij het volgende:
Doelstellingen
De primaire doelstelling van de stichting is de zelfredzaamheid van de mensen in Lalibela te
vergroten. Wij willen mensen kansen bieden om zichzelf te ontplooien.
In enkele uitzonderlijke gevallen bieden wij dezelfde ondersteuning aan kinderen elders in
Ethiopië.
Strategie om dit doel te verwezenlijken
 kennis- en informatieoverdracht direct vanuit Nederland op onze mensen in Ethiopië.
 stimuleren en faciliteren van het onderwijs vooral dat aan blinden en slechtzienden;
 financiële en persoonlijke ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving (ouderen,
wezen, gehandicapten en de allerarmsten);
 financiële en persoonlijke ondersteuning van studenten;
 stimuleren van ondernemerschap, onder andere d.m.v. het faciliteren van microkredieten
of het afnemen van producten uit Lalibela;
 stimuleren van het gevoel van eigenwaarde.
Middelen verwezenlijken strategie
 algemene en specifieke kennis binnen de stichting ontwikkelen (bijv. kennis over
blindenonderwijs, microkredieten, financiën etc.);
 algemene en specifieke kennis van onze mensen in Ethiopië ontwikkelen
o (bijv. kennis over het blindenonderwijs; sparren met onze Ethiopische
medewerkenden over de mogelijkheden om de doelstelling beter te kunnen
realiseren);
 onze eigen bevlogenheid en betrokkenheid warm houden;
 geld;
 materiële middelen als lesmateriaal aanschaffen;




bevorderen van de locale economie door te handelen.
revolving funds, gebruik maken van verworvenheden uit onze projecten (mensen die
dankzij onze steun zelfredzaam zijn geworden (met woord en daad) inzetten bij het
verwezenlijken van onze doelstelling.

Het volledige beleidstuk kan opgevraagd worden bij onze secretaris.
Projecten
Sociale Project
De doelgroep wordt vooral gevormd door wezen, gehandicapte kinderen en oude vrouwen die
ondanks hun beroerde financiële toestand de zorg voor hun kleinkinderen op zich nemen. In
een aantal gevallen zijn er nieuwe “families”geformeerd, door oude dames en wezen onder
één dak te brengen.
In 2015 zijn er ruim 65 families in dit project opgenomen. Zij ontvangen een maandelijkse
bijdrage van 400 Birr (ca. € 17,00) en als het nodig is iets extra’s voor hun medische
verzorging.
De organisatie van het sociale project is in Lalibela in handen van Setechign Maru, een
verpleegkundige uit de lokale gemeenschap, die vanaf het begin van ons project een
betrouwbare partner is gebleken. Setechign bepaalt in samenspraak met het bestuur en onze
andere lokale vrijwilliger wie in aanmerking komt voor steun en zorgt voor de begeleiding
van de families.
Gehandicaptenproject
In Lalibela wonen veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het betreft
niet alleen veel aangeboren handicaps, maar ook mensen die door de slechte medische zorg
gehandicapt zijn geworden. Zo zijn er opmerkelijk veel blinden en slechtzienden.
In ons sociale project zijn ruim 20 jongeren (blind, doof, epileptisch en andere handicaps)
opgenomen.
Gestreefd wordt naar een kwaliteitsimpuls van het blindenonderwijs. Ook willen we het aantal
jonge blinde kinderen beter in kaart brengen. Er wordt ook nagedacht over andere wijzen van
hulp bij het onderwijzen van de groep blinde scholieren. Daartoe zijn de banden met Teshome
Asefa, een specialist uit Addis Abeba, aangehaald. Helaas is het in 2015 vooralsnog bij
plannen maken gebleven.
Studentenfonds
Wij hebben ons gecommitteerd aan de verzorging en opleiding van een aantal studenten op
universiteiten in heel Ethiopië. In 2015 ging het om 8 jongeren, die zonder onze
ondersteuning niet aan hun toekomst zouden kunnen bouwen.
Met trots hebben in 2015 enkele studenten hun studie afgerond en zijn op zoek naar werk.
Aangezien het bestuur zich verantwoordelijk blijft voelen voor deze studenten, kunnen zij via
de stichting een microkrediet krijgen voor het opstarten van kleinschalige bedrijfjes
(koffiezaak, kapperszaak) of ontvangen een klein bedrag ter overbrugging.
Aanvullend hebben enkele sponsors zich bereid verklaard tot het direct ondersteunen van 3
studenten: School of Art, School of Agriculture, School of Economics.
Alle nieuwe studenten hebben een contract getekend, waarin zij o.a. beloven 2x per jaar hun
resultaten op te sturen en na afstuderen zich in te zetten voor de mensen in Lalibela.
Microkredieten

Onze vrijwilligster Jeanne Geraads heeft eind 2014/begin 2015 een begin gemaakt met de
pilot “Microkredieten”. Er is een microkredietadviseur aangesteld (vrijwilliger uit de
gemeenschap van Lalibela), er zijn 8 microkredieten opgestart en er is een Denktank van
mensen uit ons sociale project opgericht die ons moet gaan voeden met ideeën hoe we dit
project verder kunnen uitbouwen.
In de loop van 2015 zijn de eerste ervaringen opgedaan: kleinschalige eierproductie, lokaal
bierbrouwen, tussenhandel, groentetuin. Medio 2016 zal het bestuur met de vrijwilligers
hierop een evaluatie toepassen.
Publiciteit
Met deskundige hulp van Kay Lucas (Aery webbouw) is er in 2015 gewerkt aan het opzetten
van een volledig nieuwe website: www.stichtinglalibela.nl. Deze website zal begin 2016
online staan.
Op Facebook zijn wij te vinden onder Lalibela Friends: in 2015 gegroeid naar zo’n 140
“vrienden”.
Voorts verspreiden wij periodiek een nieuwsbrief onder onze donateurs en andere
belangstellenden om hen op de hoogte te houden van de activiteiten van onze stichting.
Ook verlenen wij medewerking aan activiteiten en publicaties van Mondiaal Bewustzijn in
Peel en Maas en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer.
Kosten
De door de stichting gemaakte kosten zijn zeer beperkt.
Het betreft voornamelijk bankkosten, portokosten, inschrijving Kamer van Koophandel en
enig drukwerk. Reis- en andere kosten die bestuursleden en vrijwilligers maken, betalen zij uit
eigen portemonnee.
Inkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van vaste donateurs, bijdragen gericht op
speciale personen en/of projecten, vele incidentele donaties, een aantal bijzondere giften en de
opbrengsten van gevoerde acties. Met name de Moederdaglunch op kasteel de Berckt in
Baarlo was een geslaagd evenement waar wij niet alleen onze projecten voor de honderd
aanwezigen konden toelichten, maar ook ruim € 4000 netto opbrengsten binnenhaalden.
Verder leverden acties op diverse scholen ruim € 1500 op en brachten lezingen voor de
Kiwanis, de oorlogsveteranen van de gemeente Leudal en de 4 mei-herdenking in Beek bijna
€ 3000 op.
Het bestuur is voortdurend in gesprek met elkaar en met anderen over het verwerven van de
benodigde financiën voor onze projecten. De financiële situatie in eigen land brengt met zich
mee, dat ook in 2015 een aantal vaste donateurs hun bijdrage heeft beëindigd. Het wordt ook
steeds moeilijker “ludieke” activiteiten te organiseren (scholen, bedrijven, thuis) die
uiteindelijk geld in kas moeten brengen.
Exploitatie 2015
De uitgaven voor de projecten en bestuurskosten bedroegen € 24.204.
De inkomsten bedroegen € 26.263 en de financiële baten € 566.
Het jaar werd derhalve afgesloten met een overschot van € 2625, hetwelk is toegevoegd aan
het vermogen.
Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de volledige jaarrekening. Dit rapport kan bij het
secretariaat worden opgevraagd.

Vermogen
De reserve van de stichting bedroeg per 31-12-2015 in totaal € 47.198.
Het beleid van de stichting is om een reserve aan te houden zodat voor de komende 1,5 tot 2
jaar de voortgang van de projecten is gegarandeerd. Daar zat de stichting eind 2015 iets
boven.
Toezicht
Het bestuur houdt toezicht via een (financiële) rapportage die uit Ethiopië ontvangen wordt.
Onze vertegenwoordigers ter plaatse staan middels e-mail in nauw contact met het bestuur in
Nederland. Verder is er zo nodig contact per telefoon.
Zo mogelijk bezoekt minimaal één keer per jaar een bestuurslid (op eigen kosten) Lalibela en
doet verslag van zijn bevindingen.
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