
 
 
Beste Donateurs en andere belangstellenden, 

Hierbij sturen we onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.  Graag je aandacht voor 4 onderwerpen.  

Er is een verandering in het bestuur, want Henk Loijenga gaat ons verlaten. Hij was meer dan 10 jaar een 

waardevol bestuurslid van de stichting, maar blijft gelukkig wel zeer betrokken bij het werk.  

De oorlog in Tigray blijft onveranderd zeer zorgelijk, met alle gevolgen voor de bevolking aldaar.  

Daniel Dieraert, oprichter van de stichting en voorheen “onze man in Ethiopie” heeft, als gevolg van Covid19 

en zijn persoonlijke omstandigheden, zijn werkzaamheden als touroperator in Ethiopië stopgezet. 

De financiële situatie van de stichting heeft onze bijzondere aandacht. Wij leggen het hieronder uit. 

In het jaarverslag 2021, dat nu via de website in te zien is, wordt veel informatie gegeven over het wel en 

wee van de stichting.  

Onze dank gaat zoals altijd uit naar onze donateurs die met hun trouwe bijdragen een onontbeerlijke steun 

zijn voor de studenten! 

Jan Wolters, voorzitter 
 

Wijziging in het bestuur 

Ons bestuurslid Henk Loijenga heeft per 1 maart 2022 zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Hij wil meer 

tijd vrijmaken voor andere activiteiten en voor het werk dat hij voor enkele andere stichtingen doet.  

Henk is bijna tien jaar lang met veel inzet bestuurslid van Mambo Poa geweest. Met name zijn kennis op 

financieel en juridisch gebied was van grote waarde. Dank voor alles, Henk!  

Het bestuur heeft besloten geen nieuw lid op te nemen, voor vragen over financiële en juridische kwesties 

wil Henk onze adviseur blijven. 

 

Financiën 

De financiële situatie van de stichting is wat minder goed dan voorheen. Enkele donateurs hebben hun 

bijdrage beëindigd. Daniel organiseert geen reizen meer in Ethiopië, waardoor er weinig nieuwe donateurs 

bijkomen. Het bestuur van Mambo Poa richt het beleid op het kunnen garanderen van het onderwijs aan de 

huidige studenten, voor de komende jaren.                                                                                     

Een financiële meevaller kregen we echter dankzij stichting ‘Kans op Toekomst’. Deze stichting is per 1 juli 

2022 gestopt met haar activiteiten. De donateurs van ‘Kans op Toekomst’ hebben gestemd waar het 

resterende bedrag van de stichting aan besteed moest worden en zij kozen voor Mambo Poa. Hierdoor 

hebben we het geweldige bedrag van € 4900,- ontvangen. Onze hartelijke dank aan het bestuur en de 

donateurs van stichting ‘Kans op Toekomst’.                                                                          

Het Financieel Jaarverslag 2021 is op onze website te vinden. In het jaarverslag leggen we verantwoording 

af over het afgelopen jaar op financieel gebied en geven we informatie over het gevoerde beleid van de 

stichting. 

 

Situatie in Ethiopie 

Voor het conflict tussen de deelstaat Tigray en de centrale overheid van Ethiopië is nog steeds geen 

oplossing in zicht, de gewapende strijd tussen de strijdgroepen en het regeringsleger is onlangs weer 

opgelaaid, een tegenslag voor de vredesbesprekingen. De regio Tigray blijft afgesloten van de rest van de 

wereld. De burgerbevolking heeft zwaar te lijden, er vallen veel slachtoffers in de strijd en door 

hongersnood. Er is geen elektriciteit en internet. Het banksysteem ligt reeds meer dan anderhalf jaar plat. 

We hebben al maanden niets meer gehoord van onze student uit de regio. Het geld dat voor hem bestemd is 

zetten we voorlopig opzij tot er meer duidelijkheid komt over zijn situatie. 

 

Situatie Daniel 
De persoonlijke omstandigheden van Daniel Dieraert, de vertegenwoordiger van de stichting in Ethiopië, 

hebben gevolgen voor het werk van Mambo Poa in het land zelf. Voor het organiseren van reizen is de 

aanwezigheid van Daniel in Addis Abeba niet meer nodig. Maar belangrijker nog: na de aanstaande scheiding 

van zijn vrouw wil hij in de buurt van zijn kinderen in Frankrijk gaan wonen en een deel van hun opvoeding 

op zich nemen.  

Het bestuur van Mambo Poa heeft begrip voor zijn stap en steunt hem in deze moeilijke periode.  

De gevolgen zijn voor het werk van de stichting gelukkig niet groot, we kunnen onze activiteiten gewoon 

voortzetten. We hebben er voor gezorgd dat het werk van Daniel vlekkeloos overgenomen kon worden door 

onze Ethiopische medewerker.  Zoals in voorgaande nieuwsbrieven al is gemeld is Habtamu Teferie - een 

oud-student van Mambo Poa – de afgelopen jaren door Daniel ingewerkt om de dagelijkse gang van zaken te 

regelen. Zo zorgt Habtamu al sinds begin 2021 voor de maandelijkse betalingen aan de studenten.  

Habtamu heeft regelmatig contact met hen, al of niet telefonisch en de studenten kunnen hem altijd 

telefonisch bereiken in geval van nood. Ook verzamelt hij bij de verschillende scholen en universiteiten de 

studiegegevens van alle studenten die een rol spelen bij de beoordeling en het volgen van de studenten door 

Mambo Poa. 

Daniel en Habtamu hebben wanneer nodig contact met elkaar. Als er zich problemen voordoen – en dat 

waren er nogal wat in deze tijd van Covid en burgeroorlog – lossen zij die in onderling overleg op. Daniel 

blijft zorgen voor het overzicht van de budgetten en de betaalopdrachten.  

Indien noodzakelijk kan vanuit Nederland, met internetbankieren, direct geld overgemaakt worden naar de 

studenten.    

 

Tenslotte 

Ook in 2022 zullen enkele studenten na het voltooien van hun studie het project verlaten. Normaliter 

gebeurt dit in de zomer, maar dit jaar zal het een aantal maanden later worden – in oktober of zelfs 

november. De achterstand opgelopen door het ontbreken van onderwijs door Covid en burgeroorlog is hier 

de oorzaak van. Het budget dat vrijkomt doordat deze studenten het project verlaten zullen wij niet kunnen 

besteden aan nieuwe leerlingen, maar is bestemd voor onze huidige studenten om goed te kunnen studeren 

en hun studie af te kunnen ronden. 

 

 

 


