
 
 
Beste donateurs en andere belangstellenden. 

In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief kunnen we tot onze vreugde melden dat de burgeroorlog in Ethiopië 
is beëindigd met een vredesovereenkomst tussen de strijdende partijen. Voor de bevolking in het noorden,  

en ook voor enkele van onze studenten die daar wonen, begint een lange moeilijke periode van terugkeer 

naar het normale leven. 

Ook Ethiopië wordt getroffen door gestegen prijzen van vrijwel alle voorzieningen.  Om een financieel 

gezonde stichting te blijven moesten we helaas enkele maatregelen nemen. 

Doelshop geeft de mogelijkheid om Mambo Poa te steunen. Wilt u iets aanschaffen bij een webshop en u 

doet dat via Doelshop dan komt een bedrag ten goede aan de stichting. Hieronder staat de uitleg. 

Het bestuur wenst ieder een voorspoedig 2023 en dankt alle donateurs voor hun trouwe bijdragen aan de 

studenten. 

Jan Wolters, voorzitter 

 

Situatie in Ethiopië 

Na een lange strijd is op 8 november van dit jaar onder supervisie van de Afrikaanse Unie de vrede tussen 

de centrale Ethiopische overheid en de afscheidingsbeweging TPLF (Tigray People Libération Front) 

getekend. Eindelijk is hiermee een eind gekomen aan een burgeroorlog die vele slachtoffers heeft gemaakt. 

Een heel belangrijke gebeurtenis voor iedereen in Ethiopië en zeker voor de bevolking van Tigray en andere 

gebieden in het noorden van het land. Er wordt weer voedsel toegelaten tot de getroffen gebieden. Tot voor 

kort was er alleen contact mogelijk met mensen in het noorden die door hun werk voor een internationale 

organisatie beschikten over een satelietverbinding. Men is nu begonnen met het herstel van internet en 

telefonie. De bevolking is getraumatiseerd, iedereen heeft wel een familielid, vriend of dorpsgenoot verloren. 

Hopelijk houdt de vrede stand. Het zal nog lang duren voordat het normale leven weer op gang is gekomen.     

                                               

In Addis Abeba wordt de situatie steeds lastiger voor de gewone mensen.  

De voedselprijzen zijn sterk gestegen en andere levensbehoeften worden bijna onbetaalbaar. Ook de 

veiligheid wordt hierdoor aangetast, mensen worden ontvoerd en de familie moet voor hun vrijlating een 

hoog losgeld betalen.                                         

Onze studenten hebben de verslechterde economische situatie tot nu toe goed doorstaan. Hun grootste zorg 

was het duurder worden van het leven. Het bestuur van de stichting heeft daarom een paar keer de 

vergoeding voor levensmiddelen verhoogd. 

 

Financiën 

Zoals reeds vermeld in onze vorige nieuwsbrief lopen de inkomsten die Mambo Poa middels donaties 

ontvangt terug. Door geen nieuwe studenten in het programma op te nemen vingen we deze daling op. Toch 

zijn we helaas genoodzaakt een bezuiniging door te voeren om voor een gezonde financiële staat van de 

stichting te zorgen. Ons beleid is om onze huidige studenten te garanderen dat zij hun studie op een goede 

manier kunnen voltooïen. Al onze studenten ontvingen vier keer per jaar een extra toelage van 3000 

Ethiopische Birr. De toelage konden de studenten vrij besteden. Ze kochten er bijvoorbeeld nieuwe kleren 

voor de Ethiopische feestdagen van, cadeaus voor hun familie of zomaar een keer iets voor zichzelf. Deze 

toelage hebben we om genoemde reden moeten stopzetten. Niet leuk voor de studenten, maar hun studie 

zal er niet onder lijden. Mocht in de loop van het volgende jaar blijken dat onze financiële middelen toch 

ruimer zijn, dan kunnen we hen alsnog een extra toelage uitkeren.                                                   

Na afsluiting van het jaar 2022 zullen we je in onze eerstvolgende nieuwsbrief nader op de hoogte brengen 

van de financiële situatie van Mambo Poa. 

 

Doelshop 

Een tijd geleden hebben we al een keer je aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om een extra donatie 

aan Mambo Poa te geven. Zonder dat het je iets kost! Via https://mambopoa.doelshop.nl kan je shoppen bij 

heel veel bekende webshops (Bol.com, Media Markt, etc.). Bij elke aankoop via deze link gaat er een bedrag 

naar Mambo Poa. Het product koop je bij de webshop zelf, maar doordat je het via onze pagina op 

doelshop.nl doet krijgt Mambo Poa een percentage van het aankoopbedrag. Ook als je van zorgverzekeraar 

of energieleverancier verandert kan dat via deze link Je betaalt exact dezelfde prijs als anders en steunt ons 

tegelijkertijd met een extra donatie.                                                                          

 

Het werkt als volgt:                                                                                                                      

1- Ga naar https://mambopoa.doelshop.nl                                                                                     

2- Type de gewenste webshop in de zoekbalk. Via ‘Ga naar shop’ kom je op de webpagina van de webwinkel 

terecht.                                                                                                           

3- Na jouw aankoop bij de webshop wordt er automatisch een donatie overgemaakt aan stichting Mambo 

Poa.                                                                                                                                     

4- Wil je graag een bevestigingsmail ontvangen en zien hoeveel je gedoneerd hebt, dan kan je een account 

aanmaken via ‘Mijn account-Ik ben nieuw’.                                                       

Voor meer informatie over de werkwijze van Doelshop verwijzen we je naar hun website www.doelshop.nl  

Als je nog vragen hebt kan je ons deze stellen via info@mambopoa.nl     We zouden het natuurlijk heel mooi 

vinden als je de link https://mambopoa.doelshop.nl bij je favorieten zet, zodat je makkelijk elke aankoop via 

onze link kan doen.                                

Alvast bedankt        
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