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Beste Betrokkene,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van ‘de Stichting in oprichting’. Door middel van deze nieuwsbrief
wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van de stichting, alsmede de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van de stichting in Ethiopië. In februari heeft u in de
eerste nieuwsbrief kunnen lezen dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. In de afgelopen
maanden is er een hoop gebeurd en onderzoek gedaan. Vol trots kunnen wij vertellen dat elke dienst
van professionals nog steeds op vrijwillige basis is. Wij zijn deze professionals bijzonder dankbaar.

Het Bestuur
Graag wil het bestuur zich aan u bekend maken. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester en wordt mogelijk met een algemeen bestuurslid versterkt.
Ik ben Saskia Bosnie en ik treed op als voorzitter van deze stichting. Ik ben 33 jaar oud en ik heb
tijdens mijn reizen naar Ethiopië veel kennis en ervaring opgedaan. De
zichtbare armoede is mij altijd bijgebleven. In 2011 heb ik vanuit Nederland
300 kilo speelgoed en kleding ingezameld en kinderen in weeshuizen in
Ethiopië voorzien. Vanuit deze ervaring ben ik bewust geworden van de
moeilijkheden met de overheid en blijft dat een aandachtspunt. Ik ben
afgestudeerd in stadssociologie (Master), Vastgoedkunde (HTS) en
bouwkunde (MTS). Tijdens mijn 8 dienstjaren in de projectontwikkeling heb
ik ervaring in bouwen en ontwikkelen van vastgoed opgedaan. Tot slot doe
ik vanaf 2011 vrijwilligerswerk voor het Leger des Heils om dak-en thuislozen te bedienen.
Mijn naam is Kelly Vis en ik ben secretaris van de stichting. Ik
ben 33 jaar oud en betrokken geraakt door de verhalen en
ervaringen van Saskia. Ik heb een aantal jaar in de zorg
gewerkt en heb een master in wetenschappelijk onderzoek
afgerond. Momenteel werk ik in de farmaceutische industrie
omtrent het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Door
mijn werk heb ik op afstand het ondersteunen van
ontwikkelingslanden ervaren en ik vind het fijn dat ik nu op
deze manier mijn persoonlijke steentje kan bijdragen.
Ik ben Sevtap Kuru en ik vertegenwoordig de functie penningmeester in
de stichting. Ik ben 32 jaar oud en afgestudeerd in Bedrijfseconomie. Ik
heb ruime ervaring in het managen van cijfers en kan zowel op
projectmatig niveau als praktisch niveau een goede bijdrage leveren.
Daarnaast doe ik in mijn vrije tijd vrijwilligerswerk voor het Leger Des
Heils met de doelgroep dak -en Thuislozen in Amsterdam. Kinderen een
kans geven met oog voor ieders eigenheid is voor mij onbetaalbaar en
verrijkt mijn leven. Kinderen zijn de meest waardevolle inzet in de
samenleving. Vrijwilligerswerk geeft mij energie en verruimt mijn
blikveld en daarom wordt mijn leven kleuriger.
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De stichting in oprichting
Een stichting in het buitenland op richten is geen gemakkelijke opgave vanwege de vele
onzekerheden en gebrek aan kennis op het gebied van hoe de overheid hiermee omgaat. In eerste
instantie waren wij van plan om een NGO in Ethiopië op te richten, maar in Ethiopië is er sprake van
politieke gevoeligheden. Om deze reden is er gekozen om eerst de oprichting in Nederland goed op
poten te krijgen en vervolgens met betrouwbare lokale organisaties in contact te komen.
Het bestuur heeft hard aan het stichtingsplan en beleidsplan gewerkt. Geert Hoes van Amstelstad
Accountants & Adviseurs ondersteunt ons vrijwillig met het maken van een financiële begroting.
Rob van Westerop van RVW Fiscaal Juridisch Advies zet zich in om voor de stichting een zogenaamde
ANBI-status aan te vragen. Als dit proces is afgerond kunnen mensen giften doen, zonder dat de
stichting hier belastingtechnisch op achteruit gaat.

Samenwerken met lokale organisaties
De stichting schrijft een projectplan en gaat de mogelijkheid bekijken om met lokale organisaties
samen te werken. Het doel hiervan is een database van betrouwbare mensen en organisaties te
verzamelen. Bij een eerstvolgend bezoek in Ethiopië kunnen dan deze lopende projecten worden
bezocht en willen we in contact komen met de doelgroep. Wanneer wij een passende organisatie
vinden zal er bij een volgend bezoek een notaris bijkomen om afspraken met deze organisatie vast te
leggen.

Notariële Statuut
Om officieel als stichting te mogen opereren is het belangrijk dat er een statuut wordt opgesteld.
Notaris Sabine van Suijdam van Wintertaling Advocaten en Notarissen heeft vrijwillig een statuut
voor de stichting opgesteld. Dit statuut is door de ondernemingsadvocaat Zabih Etemadi op basis van
bestuursaansprakelijkheid nagekeken. Rob van Westerop heeft zijn fiscale blik erop geworpen om de
regels omtrent ANBI status te waarborgen. In Augustus kan dit statuut definitief worden gemaakt.
Wij zijn blij met deze nauwe samenwerking van verschillende professionals.

Website
Wim Feijen van Go2People Websites maakt de website voor de stichting. Het toekomstige bestuur
heeft een Wordpress training bij Go2People Websites gevolgd. De VormStrateeg is een
huisstijlbureau en maakt o.a de huisstijl van de website. Tevens ontwerpt dit bureau ook het logo.
Jolanda van Beek van Studio Awen is gespecialiseerd in het schrijven van webteksten en heeft
aangeboden de website met tekst te vullen. De website kan zowel in Nederlands als naar Engels
worden omgezet. Naar verwachting is de website na de zomer online.

Donateurs
Voor het voorzien van de basisbehoeftes van 25 straatkinderen is de stichting op zoek naar
donateurs. De stichting heeft al toezeggingen voor de hulp van 19 straatkinderen. We vragen deze 19
donateurs nog om even geduld te hebben tot de stichting officieel is ingeschreven en dan kunnen wij
donaties ontvangen.
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Bouw Cafetaria en Renovatie school: Architect Björg Eysteinsdóttir van Buro-Bjorg
Architecture en Ephraim Abebe zijn momenteel in een samenwerking begonnen aan het eerste
schetsontwerp van de nieuw te bouwen cafetaria. Dit is afbeelding van een symbolisch begin dat de
eerste lijnen op papier van de bouw van de cafetaria zijn gezet, wat nu al veel voor ons betekend.
Met de uitwerking van informatie kunnen wij toestemming bij de overheid vragen om de cafetaria te
bouwen en eventueel de school te renoveren.

Promotiefilm:

Studenten Shari van Zeijl en Grachelle Pena hebben vanuit hun opleiding

Evenement Marketing en Communicatie een promotiefilm voor de stichting gemaakt. Wij zijn hier
ontzettend trots op. Na bekendmaking van de naam van de stichting zal de promotiefilm online
komen te staan. Naar verwachting zal de documentaire over de stichting in 2015/2016 door Inigo
Garayo worden gemaakt.

Tot slot
De stichting is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:




Bouwbedrijf: de renovatie van de school in samenwerking met de lokale bevolking
begeleiden en wellicht is de mogelijkheid om lokale mensen op te leiden.
Tekstschrijvers Nederlands/Engels: voor maandelijkse nieuwsbrieven, blogs, documenten,
tekst op de website en bijhouden van een Facebookpagina
Fondsenwervers: vrijwilligers om fondsen te werven

WIST U DAT?
De kledingindustrie Ethiopië ook steeds meer ontdekt:
‘H&M is pas sinds 2013 aanwezig in Ethiopië en de productie is relatief klein. Maar het bedrijf wil hier
blijven en zal steeds meer in Ethiopië laten produceren. De hele sector wordt hier dus vanaf de grond
opgebouwd. Zo bezien is dit gloednieuwe kledingmekka de perfecte testcase voor H&M en alle andere
merken om te laten zien dat het ze dit keer ook echt menens is met hun beloftes van duurzaamheid
en vrouwenemancipatie’. (Bron: De Correspondent BV 6dec 2014)
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