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INLEIDING
Dat 2013 een belangrijk jaar zou zijn was al snel duidelijk. We hadden onszelf nieuwe doelstellingen opgelegd, op verschillende
vlakken. Er zouden meer kindjes bijkomen, een tweede huis zou opgestart worden, ... We zouden meer doen om in Ethiopië
meer inkomsten te verkrijgen en om zo onafhankelijker te worden van de sponsors in België. De lijst was lang, de lat lag hoog.
Als we er nu op terugkijken, kunnen we met veel trots zeggen dat de inzet van heel veel mensen zijn vruchten heeft afgeworpen.
Er is een tweede huis gekomen, bijna 40 kinderen hebben ons vervoegd en onze inkomst-genererende activiteiten zitten in de
lift. Meer details over de progressie van elk van onze activiteiten afgelopen jaar vind je terug in dit verslag, alsook de financiële
kant van het verhaal.
Even belangrijk is dat we er nog altijd in slagen om onze waarden en normen na te streven:


Onze werkingskosten blijven zeer laag, zowel in België als Ethiopië.



Kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen die onze hulp het hardste nodig hebben.



Geld vloeit niet terug naar het Westen.



Personeel krijgt een eerlijk loon voor eerlijk werk.



Discriminatie op basis van stam, geslacht, godsdienst, afkomst, ... kan voor ons niet.



Let Us Change wil de Ethiopische cultuur en haar tradities behouden binnen de kindertehuizen, zowel in de werking als
in de opvoeding.



We zijn transparant over onze werking en de financiën.

Door dit na te streven proberen wij een voorvechter te zijn van ‘eerlijke ontwikkelingshulp’. Het is enorm moeilijk om die
eerlijkheid te definiëren. Elke organisatie verschilt in grootte en heeft een andere missie of visie beschreven van haar werking
met haar eigen waarden en normen. Grote ngo’s hebben een grotere werkingskost in Europa, maar daar tegenover staat een
groter bereik in de Derde Wereld. Kleine organisaties hebben die kost vaak niet, maar hun afdruk is weer veel kleiner. Let Us
Change probeert met een kleine werkingskost toch een groot bereik te hebben en gestaag te groeien. Wat we allemaal doen
staat verder gedetailleerd beschreven.
In 2014 willen we verder doen zoals we bezig zijn, maar het wordt wel een jaar waarin we meer zekerheid moeten opbouwen.
Pas als die zekerheid er is op alle vlakken, kunnen we nieuwe stappen ondernemen. Zo willen we in Ethiopië vaste inkomsten
verwerven door lokale ambachten te stimuleren en willen we in België kunnen rekenen op een vaste bron van inkomsten via
maandelijkse opdrachten en de steun van partnerorganisaties.
Teruggaan is geen optie, de enige weg is vooruit. Maar we spreken over de toekomst van kinderen, die moet eerst verzekerd zijn
vooraleer we verder uitbreiden en we nieuwe projecten opstarten.
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ACTIVITEITEN IN ETHIOPIË
KINDERTEHUIZEN
Let Us Change biedt vandaag een thuis aan 58 straatkinderen uit Awassa. Deze kinderen moesten vroeger bedelen en leefden
vaak in schrijnende omstandigheden, maar hebben nu een eigen bed, gaan naar school en krijgen gezond eten. Na schooltijd
worden ze nog extra ondersteund met bijles om hun achterstand in te halen. Vrijwilligers van verschillende nationaliteiten
komen met hun spelen en leren hun nieuwe dingen. Ze worden bijgestaan door een team van sociaal werkers en personeel dat
vroeger samen met hen bedelde op straat, maar nu een eerlijk loon voor eerlijk werk krijgt. Samen vormen ze echt één grote,
hechte familie.
LUC I / jongenshuis
In januari 2013 was er één huis, één huis met ruim 20 kindjes. Quasi al deze kindjes waren al meer
dan een jaar onder LUC’s hoede. Allen kerngezond en stuk voor stuk bezig aan een indrukwekkende
inhaalrace op school. Dit was eigenlijk het beeld dat Aynalem en Johan voor ogen hadden toen ze
voor de eerste keer over Let Us Change spraken, ergens begin 2009. Als doelen bereikt zijn, is het
hoog tijd om er nieuwe te stellen. In februari 2013 was de nieuwe kamer af en gingen we de straat op
om meer kinderen een thuis te kunnen geven. Samen met politie en enkele leden van de
gemeenteraad verkenden we de straten ’s nachts, want dan zie je de mensen die echt op straat leven.
De nieuwe kamer gaf plaats voor een 20-tal nieuwe kinderen, waardoor Let Us Change voor de hartverscheurende taak stond
om kinderen van de straat te selecteren. We moesten criteria voor ogen houden waar de kindjes aan moesten voldoen. Ze
mochten niet te oud zijn, we wilden focussen op meisjes (omdat hun situatie vaak het ergst is) en ze moesten in de doelgroep
van Let Us Change vallen: de echte arme mensen. Zij die onmiddellijk hulp nodig hebben. We lakten van meer dan 15 kinderen
de nagels om ze de volgende dag te kunnen herkennen. Die kinderen kwamen bij ons wonen. Jammer genoeg liepen enkele
nieuwe kinderen terug de straat op in de weken erna. Ze bleken te hard gewend te zijn aan het zelfstandige leven en de vrijheid
van de straat. De kinderen die kozen voor een nieuwe stabiele thuis werden heel goed opgevangen door de andere kinderen. Zij
deden allemaal hun uiterste best om de nieuwe kinderen zich thuis te laten voelen, met als gevolg dat zij al snel een volwaardig
deel uitmaakten van de LUC-familie. Het eerste huis zat nu wel echt overvol. Nu konden we niet meer terug. Een tweede huis
moest er komen.
LUC II / meisjeshuis
We hebben lang gezocht en dan een echt paradijsje gevonden voor de meisjes en de kleinste
kindjes. De keuze om op te splitsen tussen de jongens en de meisjes was voor de hand liggend, al
ging dit wel gepaard met de nodige emoties langs beide kanten. Het nieuwe meisjeshuis ligt niet
ver weg van het jongenshuis, maar toch, transport werd een probleem. Ook dit hebben we
kunnen oplossen met de aankoop van onze eigen Bajaj, beter bekend als een tuktuk.
Na het inrichten van het tweede huis, het aannemen van geschikt extra personeel en de grote
verhuis van de meisjes en de kleintjes zijn er nog enkele kinderen bijgekomen in beide huizen.
Rond Kerstmis konden we het nieuws uitschreeuwen dat maar liefst 58 kinderen niet meer op straat wonen, maar bij ons.
Ondertussen zijn er nog 2 kleintjes bijgekomen en hebben we nog vier kinderen tijdelijk ondergebracht op vraag van de
gemeente, met als doel hen op korte termijn weer met hun gezin te herenigen. De oudste van de groep is 14 jaar, de jongste
slechts twee maanden. In totaal een uitbreiding van 20 naar 60 kinderen op slechts één jaar tijd!
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HULP AAN ARMEN EN ZIEKEN
Let Us Change doet meer dan 60 kinderen in twee kindertehuizen opvangen. We helpen ook veel ouders van onze kinderen,
vooral van de kinderen die al het langst bij ons wonen. Deze mensen, allemaal bedelaars, konden omwille van verschillende
redenen niet voor hun kinderen zorgen, maar hun kinderen waren op straat wel hun bron van inkomsten als bedelaar. Alleen de
kinderen opvangen is dus niet voldoende. Ook hun ouders hebben structurele hulp nodig. Naast de ouders van de L.U.C.kinderen helpen we ook talloze ouders die nog wel voor hun eigen kinderen willen zorgen, maar hierin hulp nodig hebben.
Extreme armoede, verslaving of ziekte zijn hier de grootste redenen. Dit alles doen we onder andere door hun huishuur en het
schoolgeld van hun kinderen te betalen, maar ook vergoeden we vaak medische kosten en krijgen de moeders met kleine
kinderen een extra vergoeding zodat ze hun kinderen melk kunnen geven. We bekijken elk geval individueel en focussen op
structurele hulp. Zo zoeken we met hen naar een gepaste job. De mensen kunnen ook bij ons terecht voor een babbel en
adviezen. De bedoeling voor elk gezin is om op middellange termijn financieel onafhankelijk te worden.
Begin 2013 waren er ruim 40 gezinnen die we op afstand hielpen, meer dan 120 mensen in totaal. Deze groep van mensen is
tegen eind 2013 gestegen tot meer dan 170 mensen. Van de 40 gezinnen zijn er nog maar weinig helemaal financieel
onafhankelijk geworden het afgelopen jaar. Het duurt vaak lang vooraleer we verandering zien bij deze groep mensen, omwille
van de moeilijke doelgroep. Deze mensen zitten al lang in dezelfde vicieuze cirkel, en hen hieruit krijgen gaat traag en gepaard
met veel inspanningen. We willen hen zo goed mogelijk helpen want hun kinderen zijn de toekomst, de volgende generatie.
Afgelopen jaar is de ‘ancien’ van deze groep mensen gestorven, Gidey. Gidey was een dame van bijna 80 die vier jaar geleden
onze aandacht probeerde te krijgen toen we met alle bedelaars aan het praten waren op een bijeenkomst bij de kerk van
Awassa. Haar rechterarm had ze ooit gebroken, maar nooit kunnen laten verzorgen. De arm was volledig misvormd, maar nog
erger: Gidey had niemand om voor haar te zorgen. Haar dankbaarheid was onbeschrijflijk en raakte ons diep. Ze zal nooit
vergeten worden.

GEVANGENISKINDEREN
In Dilla, een stad in het zuiden van het land, leven er kinderen in de gevangenis. Ze zijn daar onschuldig, het was hun moeder die
een misdrijf heeft gepleegd. Er was niemand anders om voor hen te zorgen, dus gingen ze mee achter de tralies. Sommige
kinderen zijn er geboren. Ze werden beschouwd als gevangenen en mochten niet naar buiten. Er was geen onderwijs voor hen
en hun levensstandaard was extreem laag. Let Us Change heeft verkregen dat deze kinderen overdag wél naar school kunnen
gaan. ’s Avonds gaan ze bij hun moeder slapen in de gevangenis. LUC betaalt de schoolkosten voor deze kinderen. Meer kunnen
we voorlopig helaas niet doen voor hen, het is een aanzet voor hun verdere leven als ze ooit vrijkomen, samen of zonder hun
moeder.
Begin 2013 stuurden we nog 20 kinderen uit de gevangenis naar school. Het goede nieuws is dat het aantal kinderen is gedaald
tot 15 begin 2014. Een goed teken, omdat er tegenwoordig minder kinderen onschuldig in de gevangenis van Dilla
terechtkomen.
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BOOMPJES
Let Us Change heeft zich altijd op kleine schaal bezig gehouden met boompjes te planten. In het begin was dit vooral om de
kinderen iets bij te leren, maar we hebben ook het voetbalveld en het basketbalveld dat voor het eerste tehuis ligt mee
verfraaid. In 2013 kreeg het gemeentebestuur ook regelmatig enkele van onze boompjes om ze te planten op pleintjes en
hebben we een grote boomplantactie op de lokale berg in Awassa, ‘Alamura’, gesponsord.
Zo hebben we onze bijdrage geleverd aan de natuur en hebben we mensen blij gemaakt
met wat extra groen in hun omgeving. Dit kan nog beter, dachten we. Eind 2013 zijn we op
grote schaal boompjes beginnen zaaien, die later zullen geplant worden door de
gemeente. Een deel van de boompjes zal ook verkocht worden om Let Us Change
zelfstandiger te maken op financieel vlak.
We willen vooral bomen (laten) planten in de buurt van het meer van Awassa om zo de
erosie erin en errond tegen te gaan. Het meer is behoorlijk groot, en het probleem van
erosie kunnen wij niet alleen aan, maar we hopen dat Let Us Change een voorbeeldrol kan spelen voor andere ngo’s en kan
uitgroeien tot een belangrijke partner van de lokale overheden.
Er zijn nu al ruim 20.000 boompjes gezaaid, en hopelijk komen er hier de meeste van uit. Meer hierover in 2014!

LOKALE AMBACHT
WEVERIJ
Let Us Change maakt traditionele sjaals, dekens en biddoeken. Hiervoor hebben wij
wevers in dienst, mannen die elkaar de kneepjes van het vak hebben aangeleerd. Ze
komen allemaal uit Dorze, een klein dorpje in het zuiden van Ethiopië dat bekend staat
voor zijn wevers. Net zoals ons personeel in de twee tehuizen, krijgen ze een eerlijk loon
voor eerlijk werk. Bij de wevers is het zo dat ze per stuk worden betaald: hoe meer ze
willen werken, hoe meer ze kunnen verdienen. Dit doen ze in een comfortabele
werkomgeving, ze eten met de rest van het personeel en ze nemen vrijaf wanneer ze
willen. De grondstof waarmee ze werken is van de hoogste kwaliteit: Ethiopische katoen
uit Arba Minch. De wevers zelf vinden het geweldig dat ze met de beste producten mogen werken. Ze mogen zelf hun
creativiteit laten gaan en nieuwe ontwerpen aanreiken.
Eind 2012 zijn de wevers verhuisd. Vroeger woonden ze mee in het jongenshuis, maar omdat we meer kinderen bij ons wilden
nemen, hebben we voor de wevers een nieuwe plek gezocht. Toen was er ook plaats voor enkele nieuwe wevers, en zijn we van
6 naar 8 gegroeid.
In België worden de eindproducten sporadisch verkocht op benefieten, in Ethiopië worden ze gekocht door bezoekers (zowel
Ethiopiërs als buitenlanders), maar in Ethiopië worden er ook kleren van gemaakt. Zo hebben we in 2013 voor twee huwelijken
de kledij voor de bruid en bruidsmeisjes gemaakt.
De sjaals zijn een bron van inkomsten, en de opbrengst gaat integraal naar het project. De samensmelting van de verschillende
projecten bij Let Us Change is zeer mooi. Zo zien we de wevers voetballen met de jongens, ze praten in op de bedelaars die op
bezoek komen en ze zijn er trots op dat ze goed verdienen, maar ook dat ze hun steentje bijdragen aan de kindertehuizen.

© VZW Let Us Change Ethiopië – Minneveld 13, 3000 Leuven – 0836.951.434

BAKKERIJ
Een andere bron van inkomsten voor Let Us Change is het bakken van brood. Aan enkele
restaurants verkopen wij ons brood, en ook aan de ingang van het jongenshuis wordt ons
brood verkocht. De winst hiervoor is: werk voor een bakker en brood voor al onze
kinderen, elke dag opnieuw. Zo maken we, en verkopen we op kleine schaal ook injerra,
het lokale brood, een pannenkoek gemaakt van het graan teff.
In 2014 gaat dit onverminderd voort!

VRIJWILLIGERS
In 2013 hebben we weer kunnen rekenen op de hulp van veel vrijwilligers: zowel in België als in Ethiopië. We zien dat de
vrijwilligers die naar Ethiopië afzakken zich ook inzetten voor de activiteiten in België en dat de vrijwilligers in België steeds
vaker willen zien hoe het er in Ethiopië aan toe gaat.
Vooral in de zomer van 2013 hebben we veel vrijwilligers over de vloer gekregen. Er moest ook veel gebeuren. In juli is het
tweede huis opgestart en dat moest ingericht worden. Zo zijn ook de nieuwe slaapkamers door vrijwilligers afgewerkt en
ingericht. We hebben twee boomplantacties gedaan samen met hen, een heuse onderneming!
Het jongenshuis heeft nieuwe kleurtjes gekregen: zowel binnen als buiten. En buiten zijn er nog veel dingen gebeurd: de
schommel is gemaakt, er is een wc bijgebouwd, de moestuin is in orde gebracht. Zo hebben de kinderen geleerd wat het is om
zorg te dragen voor hun tuintje. De groenten konden ze zelf plukken en opeten. De moestuin heeft nu plaatsgemaakt voor de
boompjes, waar de jongens even goed voor zorgen.
En gespeeld… er is wat afgespeeld in 2013! Dit is wat we altijd belangrijk hebben gevonden. Spelen is wat de kinderen vroeger
niet konden doen. Er moest gebedeld worden. Nu kunnen ze spelen en leren zoals kinderen dat doen: met vallen en opstaan.
De twee oprichters, Aynalem en Johan kunnen ook gerekend worden onder de vrijwilligers. Beide hebben ze er voor gekozen
geen loon te ontvangen van de organisatie. Aynalem is de moederfiguur van de kindjes en de manager van de ngo. Zonder haar
was er niets. Ze is altijd in de buurt en neemt het dagelijks bestuur voor haar rekening, maar heeft ook oog voor de kleine
pijntjes van de kindjes, een babbel met het personeel, de kinderen,… Johan is in 2013 twee keer in Ethiopië geweest, in totaal 5
maanden. Hij is de rechterhand van Aynalem, vaderfiguur voor de kinderen en manager van de vzw in België. Johan probeert
ervoor te zorgen dat er genoeg geld binnenkomt en controleert dat het geld op de juiste manier gespendeerd wordt. Ook de
zorg voor de vrijwilligers neemt hij op zich. Johan en Aynalem nemen samen de grote beslissingen, onder het motto “grote
stappen zet je best samen”. Aynalem en Johan vormen een duo dat elkaar door en door kent.
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ACTIVITEITEN BIJ ONS
In België en Nederland waren er in 2013 verschillende activiteiten om Let Us Change draaiende te houden. Activiteiten om voor
naambekendheid te zorgen, mensen te sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking, alsook geld in het laatje te brengen.
Deze evenementen en de mensen die ze mogelijk maakten, zetten we hier graag even extra in de verf.

BENEFIET
In 2010 werd er voor het eerst een benefiet georganiseerd voor Let Us Change, door de moeder van één van de allereerste
vrijwilligers die vanuit België naar Ethiopië kwam om bij onze kindjes een handje te helpen. Sindsdien is de benefiet een
jaarlijkse traditie geworden.
Alle kennissen, geïnteresseerden, vrienden en vrijwilligers komen hier samen met hun families om de lekkere injerra te eten,
een glaasje te klinken, een babbeltje te slaan en kennis te maken met Let Us Change. Het marktje, de koffieceremonie en enkele
muziekgroepjes zorgden ook in 2013 weer voor extra sfeer. Doordat iedereen op dit evenement zijn steentje komt bijdragen, is
het benefiet een goede jaarlijkse bron van inkomsten geworden.
Deze dag biedt ons ook een inzamelpunt voor de nodige spulletjes zoals kleren, les- en schoolmateriaal, werkgerief, valiezen,
elektronica, schoenen, speelgoed en dergelijke. Van de spulletjes die we nodig hebben wordt er een duidelijk lijstje online gezet.
Deze spullen worden ingepakt en klaargezet om met elke vrijwilliger één valies vol met spulletjes te kunnen meegeven wanneer
zij naar Ethiopië gaan.

SPONSORTOCHT
Freinetschool de Klaproos uit Geraardsbergen (www.freinetschooldeklaproos.be) heeft op 17 mei 2013, in de
gietende regen, een sponsortocht afgewerkt ten voordele van Let Us Change.

WERELDSE ZONDAG
Wereldcafé Coop uit Leuven (www.wereldcafe.be) koos Let Us Change uit als één van hun goede doelen
waarvoor ze een wereldse zondag organiseren. Op de wereldse zondag van 24 november 2013 serveerden
we een heerlijk stoofpotje. Er was een gezellige sfeer, ons marktje, foto's van de kindjes, heerlijke desserten
gemaakt door de vrijwilligers en een echte Ethiopische koffieceremonie. De opbrengst ging naar Let Us
Change.
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DE ANDERE KERSTMARKT
Op zaterdag 14 en zondag 15 december 2013 stond Let Us Change voor de eerste keer met haar marktje op
De andere Kerstmarkt te Leuven, georganiseerd door Welzijnszorg ism ACW en Wereldsolidariteit . Dit is
een kerstmarkt ten voordele van organisaties die de kloof tussen arm en rijk bestrijden in Noord of Zuid.
Zo krijgen enkele goede doelen als Let Us Change hier gratis een marktplaatsje om over hun werking te vertellen, informatie te
uit te delen en spulletjes te verkopen. Een geweldige kans dat we dit jaar hebben gekregen met een mooie opbrengst.

SOEP VOOR HET GOEDE DOEL
Chiro Hekeko (www.chirohekeko.be) koos Let Us Change dit jaar weer uit als goed doel, via de Music For Life
actie van Studio Brussel. Ze verkochten soep op een koude zondag in december 2013, en hiervan ging de hele
opbrengst rechtstreeks naar L.U.C.

FOTOSHOOT
Griet Dewijngaert, een fantastische fotografe (grietdewijngaert.tumblr.com), organiseerde van zondag 17
november tot en met zondag 15 december een fotoshoot voor kinderen ten voordele van Let Us Change. De
opbrengst van elk artistiek portret van een kind werd integraal doorgestort naar Let Us Change via Music for
Life. Meer dan 30 kinderen poseerden voor Griet haar lens.

LET US QUIZ
Op zaterdag 21 december werd er een leuke quiz georganiseerd door Chiro Erps-Kwerps (www.chiro-ek.be) in
OC Berkenhof te Kortenberg. 30 teams vochten voor de hoofdprijs. Een team van vrijwilligers van L.U.C. heeft
die eer gekregen. Alle opbrengst ging naar Let Us Change via Music For Life. Bedankt ook aan alle bedrijven die
de prijzen hebben gesponsord.

QUIZ MECHELEN
Ook de opleiding verpleegkunde van de Thomas More Hogeschool organiseerde een quiz ten voordele
van Let Us Change. Bedankt aan iedereen die hier aan heeft mee geholpen en heeft meegedaan.
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OMHALING PAROCHIE ST. FRANSISCUS
De Sint Fransiscus parochie in Heverlee is een thuisbasis voor Let Us Change. In deze gemeenschap wonen
veel vrijwilligers, sponsors en sympathisanten. Regelmatig organiseert de parochie een omhaling in de kerk
ten voordele van Let Us Change. Ook worden de nieuwtjes doorgegeven aan de parochianen en krijgen we af
en toe de kans om Let Us Change bekend te maken via het parochieblad. We willen ook speciaal de
communicantjes en de vormelingen bedanken voor de inzamelacties van het afgelopen jaar, en de acties die
gepland staan voor 2014.

STICHTING LET US CHANGE NEDERLAND
Enkele vrijwilligers uit Nederland, die in 2012 in Ethiopië zijn geweest, hebben in 2013 een Nederlandse
stichting opgericht: “Let Us Change Ethiopië”. Deze stichting staat net zoals de Belgische vzw in teken van de
zusterorganisatie in Ethiopië.
Het afgelopen jaar werden er al enkele acties op poten gezet zoals een oliebollenverkoop en de verkoop van
sjaals. Het nieuwe broertje van de Belgische vzw groeit hopelijk even hard.
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HET JAAR IN CIJFERS
VZW LET US CHANGE ETHIOPIË
INKOMSTEN
De inkomsten van de Belgische VZW voor het jaar 2013 zagen er als volgt uit:
Giften
Intresten bankrekeningen
Totaal

€ 59.080,05
€ 29,66
€ 59.109,71

Tabel 1 - Overzicht inkomsten VZW 2013

Deze cijfers maken nogmaals duidelijk dat wij compleet afhankelijk zijn van private giften. Deze giften kunnen nog verder
onderverdeeld worden op basis van de schenkers:

Bijna de helft van onze inkomsten kwam rechtstreeks van particulieren. Een vijfde werd opgehaald bij zowel organisaties en
bedrijven, en ongeveer een zevende verkregen we via opbrengsten van evenementen.
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We bedanken hier nog graag de organisaties en bedrijven die ons financieel gesteund hebben in 2013:
Organisaties

Martinusstichting
3010 Kessel-Lo

Bedrijven

A-cb
Verzekeringskantoor
bvba

Dinaf Traffic Control
BVBA

Geldenaaksebaan 149
3001 Heverlee

Dekenstraat 52
B-3000 Leuven
St. Bedes College

R.T. Mat
Machester
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UITGAVEN
De uitgaven van de Belgische VZW voor het jaar 2013 zagen er als volgt uit:
Gift NGO Let Us Change Ethiopia

€ 48.033,27

Werkingskosten Caritas
Vliegtuigkosten
Publiciteitskosten

€ 1559,64
€ 800,00
€ 287,50

Afbetaling leningen

€ 277,77

Financiële instellingen

€ 166.73

Aankoop materialen
Kosten website
Totaal

€ 68,00
€ 32,02
€ 51.224,93

Tabel 2 - Overzicht uitgaven VZW 2013

De veruit grootste uitgave van de Belgische VZW zijn giften naar de Ethiopische partnerorganisatie, dewelke verantwoordelijk is
voor het reilen en zeilen in Ethiopië. Zij zijn zeer afhankelijk van deze inkomsten (zie later). Dit geld wordt deels rechtstreeks van
onze Belgische spaarrekening overgeschreven, wat portkosten met zich meebrengt (financiële instellingen), en deels door
Caritas International. Zij zorgen er enerzijds voor dat Belgische sponsors fiscale attesten kunnen verkrijgen indien zij jaarlijks
meer dan €40 storten, en anderzijds vereisen zij dat ze het gedoneerde geld voor Let Us Change rechtstreeks kunnen overmaken
naar een rekening van een NGO in een derdewereldland. Zij zorgen er ook voor dat elke sponsor zijn fiscaal attest op tijd
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toegestuurd krijgt, en nemen de portkosten op zich voor de internationale overschrijvingen. Voor deze dienst rekenen zij 5%
werkingskost aan, wat zich vertaalt in onze tweede grootste kost (ongeveer de helft van de giften aan Let Us Change werden via
Caritas International volbracht).
In augustus 2013 heeft Aynalem, mede-oprichter en bezieler van het hele project, België bezocht, om onder andere enkele
sponsors te bezoeken en spullen te verzamelen om mee naar Ethiopië te nemen. De kosten van haar vlucht werden betaald
door de VZW. De publiciteitskosten waren een eenmalige kost voor het drukken van 4000 nieuwe folders, aan goed-doel tarief.
De post ‘afbetaling lening’ is het gevolg van betaling van een laatste schijf van een renteloze lening die begin 2012 aangegaan is
door de VZW met een sponsor om dringende noodhulp te kunnen bieden aan een grote groep bedelaars. De post 'aankoop
materialen' zijn materiaalkosten gemaakt door de VZW in België, hoofdzakelijk voor het vervaardigen van spullen om te
verkopen op verkoopsstandjes.
Let Us Change doet er alles aan om zijn werkingskost zo laag mogelijk te houden. Zo wordt er geen enkele vorm van loon
uitgekeerd aan bestuursleden en/of vrijwilligers, niet in België, noch in Ethiopië. Onze boekhouding doen we door middel van
een zelfgemaakte, gratis excel-template. Verzendingskosten van materiaal vermijden we door vrijwilligers met nog wat plaats in
hun bagage spullen voor ons mee te laten brengen. De foto’s op onze website brengen we onder bij de gratis dienst Google
Picasa, zodat we de kosten van de website zelf zo laag mogelijk kunnen houden. De website zelf wordt vrijblijvend onderhouden
door een sympathisant. Echt alles staat in het teken van het zo goed mogelijk besteden van gedoneerd geld!

EINDRESULTAAT
De evolutie van liquide middelen in 2013 zag er als volgt uit:
Beginsaldo

€ 11.285,11

Netto opbrengst 2013

€ 7.884,78

Eindsaldo

€ 19.169,89

Tabel 3 - Overzicht liquide middelen VZW 2013

Wel moet er opgemerkt worden dat we begin 2014 nog ongeveer 3.700 EUR aan beloofde schenkingen verwachten van vier
Music for Life acties die eind 2013 hebben plaatsgevonden ten voordele van LUC, maar waarvan de opbrengst nog niet
doorgestort is door de Koning Boudewijnstichting. Hiernaast heeft de VZW geen beloofde ontvangsten of openstaande schulden
meer.
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NGO LET US CHANGE ETHIOPIA
INKOMSTEN
De inkomsten van de Ethiopische NGO voor het jaar 2013 zagen er als volgt uit:
Giften VZW Let Us Change Ethiopië

€ 48.033,27

Winst bakkerij
Winst weverij
Totaal

€ 967,72
€ 786,29
€ 49.787,28

Tabel 4 - Overzicht inkomsten NGO 2013

Het is duidelijk dat de Ethiopische NGO zeer afhankelijk is van de financiële middelen die door de Belgische VZW aangereikt
worden. De opbrengst uit lokale ambacht staat nog in zijn kinderschoenen, maar naar Ethiopische normen brengen ze beiden
toch zeker al iets op.

UITGAVEN
De uitgaven van de NGO voor het jaar 2013 kunnen als volgt worden toegewezen aan de verschillende activiteiten:
Kindertehuizen
Bedelaarshulp
Gevangeniskinderen
Boompjes
Lokale ambacht
Totaal

€ 47.533,92
€ 2040,32
€ 150,00
€ 3225,80
€ 806,45
€ 53.756,49

Tabel 5 - Overzicht uitgaven NGO 2013

Overzicht uitgaven NGO 2013
Kindertehuizen (88,42%)
Bedelaarshulp (3,80%)
Gevangeniskinderen (0,28%)
Boompjes (6,00%)
Lokale ambacht (1,50%)
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Deze cijfers maken duidelijk dat het hoofddoel van de NGO de kindertehuizen zijn, op financieel vlak. De kosten van de
kindertehuizen kunnen nog verder onderverdeeld worden:
Voeding
Huur
Huisraad en meubilair
Personeel
Onderwijs
Herstellingen en onderhoud
Transport
Andere

€ 11.344,40
€ 7.741,94
€ 6.452,42
€ 6.395,72
€ 5.666,81
€4.042,41
€ 3.832,66
€ 2.057,56

Totaal

€ 47.533,92

Tabel 6 - Overzicht kosten kindertehuizen

Overzicht kosten kindertehuizen
2013
Personeel (13,46%)
Voeding (23,88%)
Onderwijs (11,92%)
Huur (16,29%)

Herstellingen en
onderhoud (8,50%)
Huisraad en meubilair
(13,57%)
Transport (8,06%)
Andere (4,32%)

Het is voor ons heel belangrijk om een overzicht te geven van de uitgaven in Ethiopië, omdat dit heel specifiek zegt waar het
sponsorgeld naar toe gaat. Dit is een vraag waar veel mensen mee blijven zitten als ze een goed doel geven. Enkele
uitgaveposten willen we graag wat verder toelichten.
Voeding vormt bijna een kwart van onze uitgaven, en daar kan natuurlijk ook niet op bespaard worden. We maken er ook een
punt van om onze kinderen gezond en gevarieerd eten aan te bieden. Het tekort aan gezond eten in hun vorig leven willen we
compenseren met veel fruit en groenten, vezelrijk eten, af en toe vlees, maar ook melk en natuurlijk: af en toe een klein
verwennerijtje.

© VZW Let Us Change Ethiopië – Minneveld 13, 3000 Leuven – 0836.951.434

Onderwijs is ook een belangrijke post, en het is een kost die in theorie kleiner zou zijn. Maar onderwijs vinden we zo belangrijk,
dus gaan onze kindjes naar een privéschool. Het is een pak duurder dan een overheidsschool, maar het verschil in kwaliteit is
enorm. Minder kinderen in een klas, een hele dag les in plaats van een halve, en leerkrachten die opgeleid zijn voor hun job.
Onze school weet ook goed waar onze kinderen vandaan komen en zorgt voor extra begeleiding na school.
Transport vormt 8% uit van onze uitgaven, maar hierin zit ook de aankoop van onze Bajaj. Benzine vormt maar een heel klein
deeltje van deze 8 procent.
Huisraad en meubilair is ook meer dan in andere jaren, en dit heeft ook alles te maken met de opstart van het nieuwe huis, en
de grote groei in het aantal van de kinderen. Nieuwe bedden, tafels en stoelen waren een grote kost, maar we hebben ook twee
tv’s gekocht, een nieuw fornuis, een nieuwe frigo, en zoveel meer.
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BEGROTING 2014
In de praktijk is Let Us Change de afgelopen jaren altijd in sprongen gegroeid, met periodes van stabilisatie ertussen, zowel op
logistiek vlak als financieel. In 2013 hebben we onze grootste sprong tot nog toe gemaakt, vooral met het tweede kindertehuis
erbij te nemen, maar ook met het boompjes-project op te starten. We zijn in één jaar tijd van een 20-tal naar 60 kindjes gegaan.
Dit heeft natuurlijk extra kosten met zich meegebracht. Aangezien veel van de nieuwe kindjes pas tegen het eind van 2013 in
één van onze kindertehuizen zijn opgenomen, verwachten we dat de kosten voor dit project in 2014 nog gaan stijgen in
vergelijking met de cijfers van 2013. Denk maar aan voedsel, onderwijs en eenmalige investeringen zoals (school)kledij. Concreet
verwachten we dat de totale kosten van € 50.000 gaan stijgen tot ongeveer € 60.000.
Het komend jaar wordt dus een jaar van stabilisatie. We verwachten niet nog sterk te groeien, maar eerder te consolideren om
de verwachte stijging van kosten te kunnen opvangen, alsook lokaal vertrouwd te raken met de nieuwe situatie van niet één
maar twee kindertehuizen. We plannen twee dingen te doen om de toename van kosten te beantwoorden in 2014: enerzijds de
inkomsten van de Belgische VZW verhogen, anderzijds de vaste inkomsten in Ethiopië zelf een boost te geven. Het eerste is
nodig om op termijn een grotere buffer te creëren, aangezien we met ons huidige budget slechts een viertal maanden
toekomen, wat zeer nipt is. De tweede maatregel is nodig om de Ethiopische NGO financieel onafhankelijker te maken van de
Belgische VZW. De redenering is hier om werk te creëren in Ethiopië voor bedelaars, waarvan de winst niet terugvloeit naar
België, maar rechtstreeks naar de plaatselijke kindertehuizen. Dit doen we al op kleine schaal met de wevers en de bakkerij,
maar om de aanpak echt rendabel te maken moeten we groter gaan denken.
De effectieve inkomsten van de Belgische VZW, waarvan de Ethiopische NGO zo financieel afhankelijk is, bestaan uitsluitend uit
giften. Subsidies hebben we in 2013 helaas niet kunnen vastkrijgen. Om in aanmerking te komen voor provinciale, Vlaamse,
federale en/of Europese subsidies moet een VZW die aan ontwikkelingssamenwerking doet erkend zijn als NGO in België.
Hiertoe moet een uitgebreide aanvraag ingediend worden bij de federale overheid, maar dat mag pas nadat de VZW drie jaar
bestaat. Daar onze VZW pas officieel opgericht is in juni 2011, stond dit gepland voor midden 2014. Helaas heeft de Belgische
regering in december 2013 besloten de bestaansvereiste te verstrengen van drie naar vijf jaar, een crisismaatregel. Zodoende
moeten we nog minstens tot midden 2016 wachten om aanspraak te maken op subsidies, wat een grote tegenvaller is. Hierdoor
hebben we onze plannen om de inkomsten uit te breiden moeten bijstellen.
We gaan nu andere partners moeten gaan zoeken in plaats van de overheid. Enerzijds gaan we op korte termijn bedrijven en
scholen aanspreken om ons financieel te ondersteunen. Anderzijds gaan we NGO partners zoeken in België. Deze organisaties
krijgen doorgaans al aanzienlijke sommen subsidies, en mogen deze vaak investeren in kleinschalige projecten zoals het onze.
Sommige NGO’s sponsoren vaste kosten van grotere activiteiten, sommigen investeren alleen in duidelijk afgelijnde projecten.
Bij de eerste soort gaan we proberen in aanmerking te komen om vaste inkomsten te vergaren op langere termijn, de tweede
soort gaan we aanspreken om investeringen te doen in o.a. onze weverij, bakkerij, en ons boompjesproject. Het idee hierachter
is duidelijk: de activiteiten in Ethiopië uitbreiden, zodat we de arbeidsmarkt kunnen verbeteren, armen en zieken aan een job
kunnen helpen en tegelijkertijd meer zelfvoorzienend worden op financieel vlak. Hiervoor hebben we de eerste verkennende
gesprekken met enkele van onze huidige partnerorganisaties al opgestart in 2013. Het belooft wederom een uitdagend jaar te
worden!
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