NIEUWSBRIEF, november 2016, nummer 10
Met deze nieuwsbrief stelt Stichting Kans op Toekomst u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Ook afgelopen jaar heeft u een welkome bijdrage geleverd aan de
projecten van de stichting en wij willen u daarvoor hartelijk bedanken!

Afscheid en welkom van bestuursleden
Al 25 jaar hebben Rolf en Annet Künneke zich ingezet om kansarme kinderen in Ethiopië
een betere toekomst te geven. De laatste 10 jaar deden ze dit als bestuursleden van
Stichting Kans op Toekomst. Nu nemen ze afscheid. We zullen hun toewijding en actieve
houding missen. Rolf en Annet kunnen terugkijken op een reeks aan successen:


vele honderden kinderen hebben hun school afgemaakt en daarmee voor zichzelf
en hun gezinnen een weg gebaand uit de armoede;



tientallen studenten die, met een diploma van de universiteit of beroepsopleiding
op zak, nu een goede positie in de maatschappij hebben veroverd;



verbeterde hygiëne en leefomstandigheden in kindertehuizen in Addis Abeba



een bibliotheek, schoolmaterialen en huiswerkbegeleiding, zodat de kinderen door
armoede niet achterblijven bij hun leeftijdsgenootjes;



een voetbalclub, breakdancelessen en andere vrijetijdsbesteding, wat bijdraagt aan
zelfvertrouwen, gezondheid en sociale vaardigheden.

Gelukkig zijn er mensen die dit werk voort willen zetten. Domien, Erik en Ria konden begin
dit jaar drie nieuwe enthousiaste bestuursleden verwelkomen. Marjon Korenhof-van der
Zwaan, Jeroen Mulder en Tien Schellekens zijn zeer betrokken bij het lot van Ethiopische
kinderen. Ze willen met hun inzet deze kinderen een grote zet in de goede richting geven.

Scholingsproject groeit weer
In 2007 begon Kans op Toekomst met het ondersteunen van 30 kinderen in Addis Abeba.
Dit aantal steeg snel tot 400 kinderen in Bahir Dar en Addis Abeba. Veel van hen steunt
Kans op Toekomst vanaf hun eerste schooljaar op de kleuterschool. Anderen zaten al op
school en konden met deze hulp hun opleiding vervolgen. In 8 jaar tijd hebben nu al ruim
60 leerlingen alle klassen doorlopen en inmiddels hun weg gevonden naar een
beroepsopleiding of universiteit.
In 2014 en 2015 zagen we een sterke daling van de inkomsten. Hierdoor waren we helaas
genoodzaakt in 2014 minder kinderen financieel te sponsoren en in het schooljaar 20152016 dit aantal nog eens met de helft te verminderen. Nu, met het nieuwe schooljaar,
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kunnen we gelukkig onze ondersteuning weer uitbreiden. In samenspraak met de
organisatie in Ethiopië zullen we bezien welke kinderen onze hulp het hardst nodig hebben.
We zijn jullie, onze donateurs, dankbaar dat dit weer mogelijk is.
In juli is bestuurslid Domien samen met zijn zoon Paulos in Ethiopië geweest. Hij heeft
daar een bezoek gebracht aan de scholingsprojecten in Addis Abeba en Bahir Dar. Met de
organisatie in Ethiopië zijn de ontwikkelingen besproken. De stijging van de kosten zoals
eten, brandstof en huur leiden tot problemen om de begroting rond te krijgen. In Addis
wordt heel veel gebouwd en wegen aangelegd, waardoor het nu een zeer drukke stad is.
Voor veel NGO-organisaties is het moeilijk om vergunningen te krijgen voor de activiteiten.
In Bahir Dar is meer rust en ruimte en zijn de kosten beperkter gestegen. Ook doordat het
een kleinere stad is, lukt het daar makkelijker de organisatie van de scholing rond te
krijgen. Het was een goed bezoek dat de noodzaak van onze ondersteuning aantoont en
inzicht geeft in de werkwijze en vele inspanningen die daar worden verricht.
De politieke situatie in Ethiopië is op dit moment zeer onrustig. Door de contactpersonen
in Ethiopië worden we hiervan op de hoogte gehouden. Het ziet ernaar uit dat het
scholingsproject niet onder de onlusten te leiden heeft. We zullen de situatie op de voet
volgen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de scholing door blijft gaan en middelen
goed worden besteed. Via de website www.kansoptoekomst.nl en de facebookpagina
(www.facebook.com/Stichtingkansoptoekomst) stellen we u op de hoogte van de situatie.

Breakdancers krijgen Nederlands bezoek
Op 28 mei vond bij breakdanceschool Fresh in Weert de jaarlijkse Charity Battle plaats. De
opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan het breakdanceproject in Bahir Dar.
Het was een succes en wij mochten maar liefst €1483,18 in ontvangst nemen. Zeer
welkom, want daarmee kunnen ook dit jaar de lessen in Bahir Dar doorgaan.

Door 20 tot 25 kinderen worden iedere week breakdancelessen gevolgd. De deelnemers
kregen in juli bezoek van Paulos Claessens van Dansschool Fresh in Weert. Zijn workshops
werden door een grote groep gevolgd. Hoe de kinderen daarvan genoten en hoe snel ze
de bewegingen onder de knie kregen kunt u zien op een video die via onze website of de
facebookpagina is te bekijken. De lessen zijn afgerond met de ACSO Breakdance Kids
Battle First Edition, een heuse wedstrijd waarbij de deelnemers een certificaat kregen en
de glunderende winnaars een prijsje.
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Beroepsopleiding
Onze ondersteuning van studenten was jarenlang zeer succesvol. 26 studenten hebben
sinds 2007 hun studie afgerond en kunnen nu zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien.
Voor hen heeft de ondersteuning een groot verschil kunnen maken.

Voor dit project hebben we altijd kunnen steunen op twee contactpersonen die het contact
onderhielden met de studenten. Door hun drukke leven kwamen zij echter niet meer toe
aan dit arbeidsintensieve werk. Vanaf het schooljaar 2014-2015 hebben we daarom geen
nieuwe studenten meer aangenomen. En met schooljaar 2016-2017 komt een einde aan
dit succesvolle project.

Blinde kinderen
In Addis Abeba is Mulu-Embet Abera (foto) in 2015 geslaagd
voor haar eind-examen. Dit slechtziende meisje van 19 jaar
is met zeer goede cijfers geslaagd. Ze heeft nu haar weg
gevonden naar een vervolgstudie. We vertrouwen erop dat
dit meisje zonder ouders, ondanks haar handicap een goede
toekomst
tegemoet
gaat.
Ze
heeft
een
groot
doorzettingsvermogen laten zien en haar schoolprestaties
waren altijd goed. We zijn blij dat we haar op weg hebben
kunnen helpen.
In Bahir Dar zijn in 2015-2016 de twee blinde kinderen,
Endalamaw en Senayit al weer voor het vierde jaar naar
school gegaan. Hun resultaten zijn enorm goed, en ze hebben
ondertussen allebei een klas overgeslagen. Helaas zijn we als
stichting niet langer in staat om de hoge kosten voor hun
onderwijs te betalen. De organisatie in Ethiopië, Cheshire
Foundation, zoekt nog naar andere sponsoren. Hopelijk
worden deze gevonden, en kunnen deze twee intelligente
kinderen hun school uiteindelijk afronden. Als we wat over
hen weten zullen wij u via de nieuwsbrief hiervan op de
hoogte stellen.
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Aanwezig bij adoptie-bijeenkomsten
Decennialang zijn Ethiopische kinderen door adoptie in Nederland gekomen. De kinderen
en hun ouders zoeken elkaar op. Ook bestuursleden van Kans op Toekomst zijn daarbij
aanwezig met hun kinderen. Dit jaar hebben we op een paar bijeenkomsten de projecten
onder de aandacht gebracht. Op 29 mei in speeltuin Oud-Valkeveen in Naarden, tijdens
de Kenia-Ethiopië ontmoetingsdag was er een stand waar iedereen kleding, speelgoed en
sieraden uit Ethiopië en Kenia kon kopen. De opbrengst hiervan kwam ten goede aan
onze projecten. Ook de opbrengst van de verkoop van twee boeken ”Ik, Piep.” van Tien
Schellekens en “Een kind met kansen" van Odet Stabel werd gedeeltelijk naar de stichting
overgemaakt. We willen de schrijvers daar hartelijk voor bedanken.

Een voetbalzomer met sponsoracties
Deze zomer zijn er bij een paar sportverenigingen weer sponsoracties gehouden om het
werk van Kans op Toekomst te ondersteunen. Sportevents4Kidz organiseerde bij Lemmer,
SVM Marknesse, SC Emmeloord en RKMSV in Meijel voetbalweken gevuld met trainingen,
wedstrijden en spelletjes. Als afsluiting van deze week dribbelen de kinderen met de bal
aan de voet vele keren over het veld heen en weer om zoveel mogelijk geld op te halen.
En dat is weer gelukt met prachtige resultaten. In totaal is deze zomer ruim €4600,- bij
elkaar gedribbeld.

We waren erbij om cheques in ontvangst te nemen. Leuk om te zien hoe enthousiast
iedereen is. We hebben heel veel waardering voor alle vrijwilligers die deze voetbalweken
mogelijk maken. Kinderen, ouders, vrijwilligers en medewerkers van Sportevents4Kidz:
Hartelijk bedankt!!

Hartelijk dank aan onze donateurs
Kans op Toekomst bedankt graag iedereen die ons de afgelopen jaren heeft ondersteund.
U ziet dat we met uw donatie in staat zijn om een groot aantal kinderen een kans op een
goede toekomst te geven. Alhoewel we het afgelopen jaar minder hebben kunnen doen,
zijn we nu, met een vernieuwd bestuur, hard op weg om weer meer kinderen te
ondersteunen. Hopelijk kunnen we ook het komende jaar daarbij op uw steun rekenen.
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Wilt u ons helpen? Dat kan! U kunt een kind aan een toekomst helpen door het te
ondersteunen. Uw kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL22RABO0122656644,
t.n.v. Stichting Kans op Toekomst in Amersfoort
Voor meer informatie over de projecten van Kans op Toekomst verwijzen wij u naar onze
website www.kansoptoekomst.nl. Bellen of mailen kan ook: info@kansoptoekomst.nl,
033-4554931
Stichting Kans op Toekomst heeft ook een facebookpagina. Hierop kunt u lezen over onze
activiteiten en de laatste ontwikkelingen. Uw reacties zijn van harte welkom. Wij stellen
het op prijs als u onze facebookpagina liked.
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