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Stichting Lalibela is opgericht op 24 maart 1999.
Het secretariaat is gevestigd op het adres:
Van Speijk 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
- Jos van den Brink (J.H.M.), penningmeester
- Marc (W.M.F.M.) van der Sterren, Koningslust.
- Desiree Oude Groeniger (D.B.J.M.), Nijmegen.
- Eric Maes (H.M.J.D.), Boxmeer.
- Ton (A.J.A.) van Reen, Maasbree.
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
In Ethiopië hebben wij een drietal vertegenwoordigers, die het contact tussen Ethiopië en
onze stichting verzorgen. Het betreft Teshome Assefa, adjunct directeur German Church
School in Addis en onze expert m.b.t. het onderwijs aan blinden, Setechign Maru, de moeder
van het sociale project in Lalibela, Gebru Admike, een ingenieur en eigenaar van een klein
reisbureau. Zij zijn onze “ogen en oren”. Voor hun werk ontvangen zij een passende
vergoeding.
Vrijwilligers
De stichting kan een beroep doen op een aantal vrijwilligers, die belangeloos en zonder
vergoeding aan activiteiten van de stichting willen deelnemen. Voor hun inzet is het bestuur
hen zeer erkentelijk.

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. 50 “gezinnen”
(inclusief weeskinderen, gehandicapten en behoeftige ouderen), ondersteuning
blindenonderwijs, kleine studiebeurzen voor 10 (blinde) studenten 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 een beleidstuk vastgesteld 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
• 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 beleidsstuk 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 2019 zijn er zo’n 55 families in dit project opgenomen. Zij ontvangen een maandelijkse
bijdrage van 500 Birr (ca. € 16,00) en als het nodig is iets extra’s voor hun medische
verzorging.
De uitvoering 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 bij het project
betrokken is. 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.
Gehandicaptenprojecten/Blindenonderwijs
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.
Gewerkt wordt aan een kwaliteitsimpuls van het blindenonderwijs. Er wordt ook nagedacht
over andere wijzen van hulp bij het onderwijzen van de groep blinde scholieren. In 2018
hebben we in samenwerking met Teshome Assefa een opzet gemaakt voor nieuwe plannen.
In 2019 heeft Teshome “awareness” cursussen en een basale braille training verzorgd aan de
directeuren van de scholen, enkele leerkrachten en verantwoordelijken voor het onderwijs in
Lalibela. Tevens is hij met hen in gesprek gegaan hoe zij – in samenwerking met de Stichting
Lalibela – het braille-onderwijs verder vorm kunnen gaan geven. Een tweede bijeenkomst
staat gepland voor medio 2020.
In 2019 hebben we in Lalibela ook onze contacten met de Blind Association verstevigd. Een
aantal leden van deze groep blinden is ook deelnemer van ons Sociale Project.
Vanzelfsprekend proberen wij de Blind Association te betrekken bij onze plannen voor het
blindenonderwijs. Samen met Teshome Assafa en de Blind Association onderzoeken we
mogelijkheden om blinde scholieren NA schooltijd te ondersteunen met extra brailleactiviteiten, mobiliteitsinstructie, ICT vaardigheden. We hopen hier in 2020 de mensen en
middelen bij te kunnen vinden.
Vanaf medio 2017 en gedurende heel 2018 en 2019 heeft de stichting een sterke
samenwerking opgebouwd met de stichting Beza (Amsterdam/Lalibela). Zij ondersteunen
sinds 2015 de BEZA Foundation in Lalibela en hebben daarbij hetzelfde doel voor ogen als
onze stichting. BEZA Foundation werkt met een lokaal team van 32 vrijwilligers die een
groep van 1100 HIV-patiënten ondersteunt met zorg, onderwijs en hulp bij het opzetten van
lokale activiteiten die de zelfstandigheid en eigenwaarde van de doelgroep bevorderen.
Vanaf augustus 2018 is er hard gewerkt aan de inrichting van de productielocatie voor
kaarsen van bijenwas. Op 1 december 2018 is een mini-winkel op een goede toeristenlocatie
ingericht voor de verkoop van de kaarsen.

In 2019 heeft de mini-winkel meer en meer vorm gekregen: Gemiddeld zijn er zo’n 12
deelnemers (waaronder 3 mensen uit ons Sociale Project) actief onder de coördinerende
leiding van Melese ; er zijn meerdere producten gemaakt en verkocht, toeristen weten steeds
beter hun weg te vinden naar de winkel. Naast de verkoop van de kaarsen zijn er 2 blinde
dames van de Stichting Lalibela actief met het breien van sjaals en mutsjes, die in de winkel
verkocht worden.
Beza Nederland en Stichting Lalibela hebben samen een aanvraag bij Wilde Ganzen
ingediend om verdere plannen te realiseren.
Studentenfonds
Wij hebben ons gecommitteerd aan de verzorging en opleiding van een aantal studenten op
universiteiten in heel Ethiopië. In 2019 ging het om 8 (blinde) jongeren, die zonder onze
ondersteuning niet aan hun toekomst zouden kunnen bouwen.
Met trots hebben in 2019 twee blinde studenten hun studie afgerond en zijn op zoek naar
werk; 1 nieuwe blinde student is gestart. Het bestuur heeft in 2018 besloten om de blinde
studenten – na een korte ICT training – te voorzien van een laptop met spraaksoftware.
Inmiddels hebben alle blinde studenten een laptop en een voicerecorder in hun bezit (of is
onderweg).
Het bestuur heeft dit jaar besloten, dat de stichting - na het behalen van een bachelor diploma
door een student - geen verdere vervolgopleidingen faciliteert.
Extra ondersteuning
Het ondersteunen van de (blinde) studenten en andere deelnemers vraagt soms meer dan
alleen een financiële ondersteuning. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat armoede en/of
de combinatie van armoede en blindheid/aandoeningen kan leiden tot psychische en andere
gezondheidsproblemen. Het bestuur maakt soms een uitzondering om naast de studiesteun
iemand ook wat extra’s te geven; hiervan kan dan medische hulp en/of medicijnen worden
betaald. Enkele voorbeelden uit 2019:
• Eén van onze deelnemers heeft met onze hulp een succesvolle buikoperatie ondergaan.
• Een jonge vrouw heeft na een succesvolle oogoperatie weer haar zicht gedeeltelijk terug.
• Een groep van 8 dames met HIV krijgt maandelijks extra eieren, groenten en melk.
Bezoeken aan Lalibela
• In januari 2019 is onze vrijwilligster Els Gorrissen teruggekeerd van een bezoek van ruim
6 weken aan Lalibela: Een onvergetelijke ervaring voor Els en veel waardevolle
informatie voor de stichting.
• Begin augustus 2019 zijn onze bestuursleden Gerard Sonnemans, Jos van den Brink en
Eric Maes naar Lalibela gereisd voor een bestuursbezoek aan onze projecten. Voor Jos en
Eric een eerste kennismaking met het prachtige Ethiopië en met onze mensen in Lalibela.
Vooraf aan de reis worden alle doelen en activiteiten in Nederland voorbereid en
doorgesproken met onze lokale mensen. Voor meer informatie: zie onze website.
Publiciteit
Gebleken is inmiddels, dat vele mensen onze website www.stichtinglalibela.nl kunnen vinden
en waarderen. Met hulp van onze vrijwilliger Jan Buiting uit Nijmegen zijn wij in staat de
website te voorzien van actueel nieuws. Ook de Facebookpagina Lalibela Family kent
inmiddels vele volgers.
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 het SOB in Boxmeer.
In 2019 heeft de stichting zich gepresenteerd/verantwoord:
• HALLO Wereld in Boxmeer.
• Manifestatie Lloyd Hotel in Amsterdam.
• Brugklasproject Elzendaalcollege te Boxmeer.
• Presentatie van de bestuursreis in Boxmeer.
• Presentatie bij Viva Zorggroep in Amsterdam.

Privacybeleid
Ook onze stichting voldoet aan het aangescherpte privacybeleid van de overheid. Binnen het
bestuur houdt Eric Maes zich hier volledig mee bezig. Inmiddels is het privacy-account
gerealiseerd: privacy@stichtinglalibela.nl
Kosten
De door de stichting gemaakte kosten zijn zeer beperkt.
Het betreft voornamelijk bankkosten, portokosten, inschrijving Kamer van Koophandel. Dit
jaar heeft de stichting 2 mooie banners laten maken.
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.
Het bestuur is voortdurend in gesprek met elkaar en met anderen over het verwerven van de
benodigde financiën voor onze projecten.
We kunnen financieel gezien terugkijken op een goed 2019 (zie verder onze financiële
verantwoording).
Toezicht
Het bestuur houdt toezicht via een (financiële) rapportage die uit Ethiopië ontvangen wordt.
Onze vertegenwoordigers ter plaatse staan middels e-mail in 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.
December 2019
Secretaris Stichting Lalibela.

