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INLEIDING
2015 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten, er is enorm veel gebeurd. Zowel in Ethiopië als in België groeide de
organisatie. De stichting in Nederland is actief bezig, maar ook hebben we nieuwe partnerschappen in Italië en de Verenigde
Staten. Stabiliteit brengen, een breder publiek aanspreken in het Westen en kwaliteit blijven bieden in Ethiopië waren onze
grootste prioriteiten voor 2015. We kunnen met de handen op het hart zeggen: alle moeite van het personeel in Ethiopië, de
vrijwilligers, en partners in het Westen heeft zijn vruchten afgeworpen, om nog maar te zwijgen van de honderden mensen die
éénmalig of maandelijks een bijdrage hebben gestort.
Doel 1 is bereikt: we zijn blijven bestaan. Niet vanzelfsprekend in een land als Ethiopië dat een gigantische administratie, en heel
verregaande regels heeft voor ngo’s. Die regels zijn natuurlijk terecht, het gaat ten slotte over kinderen. Maar Ethiopië heeft
afgelopen jaar ook een hoge inflatie gekend en de koers van de Ethiopische birr is ten opzichte van de euro gestegen. Beide als
gevolg van de economische groei in Ethiopië en de slabakkende economie in Europa. Dit maakte dat we op een jaar tijd maar
liefst 35% meer moesten overschrijven van de vzw in België naar de ngo in Ethiopië, uitgezonderd investeringen.
Doel 2: Zowel in Ethiopië als in het Westen een breder publiek aanspreken, check! De banden met de lokale overheden in
Ethiopië zijn er nog meer op vooruit gegaan, we hebben nieuwe contacten gelegd met ambtenaren op alle niveaus. Ook zijn we
met de viering van ons vijfjarig bestaan (begin 2015) meerdere keren in verschillende media gekomen. Mensen kwamen ons
opzoeken nadat ze de integrale uitzending van een uur en de meerdere herhalingen ervan hadden gezien op nationale televisie.
Hier bij ons hebben we contacten gelegd met verschillende organisaties: IPO in Italië en Empower Ethiopia in de Verenigde
Staten hebben ons afgelopen jaar gekozen als ‘te steunen project’.
Doel 3: Meer vaste maandelijkse inkomsten genereren. Ook dit is gelukt, en beter dan we hadden durven hopen. Met de opstart
van onze meter- en peterschappen hebben we de maandelijkse inkomsten zien stijgen, en zijn we ook zeker van deze inkomst in
de toekomst. Deze sponsors steunen specifiek één kind met de kost voor onderdak, onderwijs of voeding. Ze kunnen deze
kosten ook in zijn gehaal dragen. Op dit ogenblik worden zo de kosten van meer dan 40 kinderen al volledig gedekt. Als we in de
toekomst voor elk kind een meter of een peter hebben gevonden, is het een kleine stap om een nieuw kind te beginnen helpen.
In België konden we al spreken van een netwerk van trouwe partners en sponsors. Afgelopen jaar zijn daar De Salvatoriaanse
Hulpactie, de provincie Vlaams-Brabant, (W)arme Landen, Rotary Rotselaar, Zonta Tielt, de Abdij van West-Vleteren en de Abdij
van Westmalle bijgekomen. Ook een extra woordje van dank gaat naar de organisaties waar we al jaren mee samen werken:
Caritas International, De Martinus stichting, AE Architects for business en Wereld Missie Hulp. Al deze organisaties hebben er
voor gezorgd dat we in 2015 enkele kleine en grote investeringen hebben kunnen doen, de tehuizen hebben kunnen verfraaien
en onderhouden. Maar ook hebben we veel moeite gedaan om het grote publiek te bereiken, en met succes. Door verschillende
lezingen en onze aanwezigheid op tientallen evenementen en bijeenkomsten hebben we duizenden mensen kunnen vertellen
wie we zijn en wat we doen. Ook hebben we aan heel Vlaanderen kunnen laten zien wat we in Ethiopië doen via een reportage
over Let Us Change in het programma 1000 Zonnen.
Maar niet alles was rozengeur en maneschijn. We hebben ook te kampen gehad met tegenslagen. Een van de grote jongens in
Ethiopië kon maar niet wennen aan het gezinsleven en is terug de straat op gegaan. We komen hem nog vaak tegen en het gaat
er relatief goed mee. Ook zijn er twee personeelsleden die de drang niet konden weerstaan om terug te gaan bedelen. Zeer
jammer uiteraard, vooral omdat ze beide hun kind hebben meegenomen die ook onderdak kregen bij ons. En dan was er W, de
jongen die ervoor zorgde dat we drie maanden het hart hebben vastgehouden. Plots werd hij ziek en werd de diagnose gesteld
van bacteriële hersenvliesontsteking. Na weken vechten tegen de ziekte kreeg hij als complicatie hersentuberculose. Uiterst
zeldzaam en zeer gevaarlijk. Drie maanden heeft hij in het ziekenhuis gelegen en dankzij de gezonde voeding, en de aandacht
van meerdere teams van neurologen uit verschillende landen heeft hij het gehaald. Toen hij rond Kerstmis helemaal genezen
werd verklaard, zagen we dit als een teken om nooit op te geven, en altijd door te gaan met wat we doen: kinderen van de
straat halen, en ze nieuwe kansen geven. Veel leesplezier!
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ACTIVITEITEN IN ETHIOPIË
KINDERTEHUIZEN
We spreken doelbewust niet over weeshuizen, simpelweg omdat veel van onze kinderen nog één of zelfs twee ouders hebben.
Sommige ouders zijn door verschillende omstandigheden als ziekte, handicap of verslaving niet in staat om voor hun kinderen te
zorgen. Let Us Change heeft 3 tehuizen waar in totaal 70 kinderen wonen.
The Boyshouse
Het jongenshuis was het eerste huis van Let Us Change, we huren het nu al 6 jaar. Momenteel biedt
het plaats aan 17 jongens van 8 tot 16 jaar. Het is een redelijk kleine groep, maar wel heel hecht, ze
zien elkaar allemaal als broers. Ze hebben hier genoeg ruimte, maar dat is ook nodig voor deze
‘mannen’. Voor het huis is er een voetbalveld, een basketbalveld en een outdoor fitness. De jongens
onderhouden de tuin heel goed, en zorgen dat de slaapkamers altijd proper zijn.
Lang was dit ons enige huis, en woonden ook de meisjes en de kleine jongens hier. Maar sinds de
zomer van 2013 is het jongenshuis enkel voor de ‘big boys’ en zijn de meisjes en de kleine jongens
verhuisd naar het tweede huis: the girlshouse.

The Girlshouse
In het meisjeshuis wonen alle meisjes en alle jongens van 4 tot 8 jaar. Het is een prachtig huis,
met alle comfort. Hier wonen 36 kinderen van verschillende leeftijden, en dat maakt het ook
extra druk. Maar de hulp van de grote meisjes is van onschatbare waarde voor ons en een
enorme verlichting voor het personeel. In ruil hebben ze elke donderdagavond ‘girlsnight’, een
moment voor hen, waar zij samen met de stagiairs en vrijwilligers een activiteit naar keuze
kunnen doen.

The babyhouse
Een oase van rust voor onze kleintjes. 17 kindjes tussen 1 en 5 jaar, het is prachtig om te zien. Ze hebben er een grote
speelkamer, een rustige slaapkamer en een superleuke tuin om in te spelen. Het is een veilige en rustige plek waar deze
kinderen kunnen opgroeien zoals het hoort. Heel veel spelen, gezond eten en genoeg slaap. Ook onze weverij is hier
ondergebracht. Het is niet enkel voordelig om niet nog een huis te moeten huren, het biedt ook een extra veiligheid.
Dat er nu al zeven van onze kleinsten naar school gaan is een zaligheid. Enkele van hen hebben we bij ons genomen toen ze
maar enkele dagen oud waren. Dat ze naar school gaan brengt overdag natuurlijk ook rust voor de allerkleinsten.
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HULP AAN ARMEN EN ZIEKEN
Let Us Change doet meer dan 70 kinderen in drie 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.

GEVANGENISKINDEREN
In Dilla, een stad in het zuiden van het land, leven er 15 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. Let Us Change 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 met of zonder hun moeder.
Het aantal kinderen is in 2015 onveranderd gebleven op 15. Het is een heel kleine kost om 15 kinderen te helpen op een manier
die ingrijpend zal zijn voor de rest van hun leven.

BOOMPJES
Al enkele jaren planten we boompjes, en dit om verschillende redenen. Enerzijds is er
natuurlijk het belangrijkste aspect: bomen zijn goed voor de natuur, dat spreekt voor zich.
Maar in Awassa is het extra aspect dat de wortels van bomen de erosie in het meer tegen
gaan. Teveel zand in het meer zou het einde kunnen betekenen van het meer. Veel
mensen zijn afhankelijk van de visvangst, de lokale handel en het toerisme dat voortkomt
uit het meer. Als laatste voordeel betekenen de boompjes een extra inkomst voor Let Us
Change. Wat ooit begon met 15 boompjes te planten met de 15 kinderen die in het
eerste Let Us Change huis woonden, is uitgegroeid tot een deelproject waarbij we al
tienduizenden boompjes hebben gezaaid. Het grootste deel hebben we via de gemeente en de regio weggeschonken, een
andere deel hebben we zelf geplant en een laatste deel hebben we verkocht. Ongeveer 25.000 boompjes zijn zo geplant in
Awassa.
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LOKALE AMBACHT
WEVERIJ
Let Us Change maakt traditionele sjaals, dekens en biddoeken. Hiervoor hebben wij 3
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 drie 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.
In België worden de eindproducten regelmatig verkocht op benefieten, in Ethiopië worden ze gekocht door bezoekers (zowel
Ethiopiërs als buitenlanders), maar in Ethiopië worden er ook kleren van 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.
BAKKERIJ
Een 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.
Dit zal veranderen. Op het stuk grond dat de gemeente ons heeft toegewezen beginnen
we snel met de uitbouw van onze bakkerij. Door de projectsteun van Wereld Missie Hulp
en andere partners kunnen we hierin investeren. Deze bakkerij betekent nog meer jobs voor ‘onze mensen’ en uiteraard ook
meer inkomsten voor de organisatie.
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VRIJWILLIGERS
Let Us Change bestaat dankzij vrijwilligerswerk, zowel in België als in Ethiopië. Wel hebben we in 2015 de beslissing gemaakt om
in Ethiopië meer te focussen op stagiairs en minder op vrijwilligers. Deze beslissing komt voort uit een professionele
samenwerking tussen drie hogescholen. De Karel de Grote Hogeschool heeft in het verleden goede stagiairs aangebracht, maar
kan dat wegens hun regelgeving i.v.m. de taalbarrière niet meer doen. We hebben dan een samenwerking opgestart met zowel
de HoGent en de UCLL. Onze ervaring met stagiairs is in die mate positief dat we hier harder op inzetten. Hun professionele
aanpak en de wil om een goed resultaat af te leveren zijn enorme pluspunten. Ook de samenwerking met de hogescholen
verloopt hierin zeer vlot.
In België is er een grote groep van vrijwilligers die Let Us Change steunt op verschillende manieren:
-

Op bijna twintig marktjes hebben onze vrijwilligers Let Us Change mee in de kijker gezet;

-

De website wordt onderhouden door vrijwilligers, en ondertussen wordt een nieuwe website gebouwd;

-

2 vrijwilligers vertalen regelmatig teksten voor de website;

-

10 vrijwilligers hebben in de week van Let Us Change een actie op poten gezet om geld in te zamelen;

-

Verschillende vrijwilligers zijn tevens meter of peter van één van onze kindjes;

-

Verschillende keren konden we op vrijwilligers rekenen om te rijden, spullen te vervoeren of te gaan kopen;

-

3 vrijwilligers zorgen elk voor een Luc’ske, een spaarvarken voor rosse centjes;

-

De folders en affiches van Let Us Change worden allemaal ontworpen door vrijwilligers;

-

Onze oorbellenworkshops lopen zeer goed;

-

Er worden zakjes, t-shirts en schorten genaaid en verkocht door een vrijwilligster;

-

In Nederland hebben vrijwilligers gelopen voor Let Us Change

En zoveel meer, en zoveel meer…
Beste vrijwilligers, bedankt. Zonder jullie was er geen sprake van Let Us Change.
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ACTIVITEITEN BIJ ONS
In België en Nederland waren er in 2015 verschillende activiteiten om Let Us Change draaiende te houden. Dit zijn zowel
evenementen en acties georganiseerd door Let Us Change zelf, door vrijwilligers, organisaties, scholen of gewoon mensen die
Let Us Change een warm hart toedragen. Er zijn activiteiten om voor naambekendheid te zorgen, mensen te sensibiliseren voor
ontwikkelingssamenwerking, of om geld in het laatje te brengen. Deze evenementen en de mensen die ze mogelijk maakten,
zetten we hier graag even extra in de verf.
DE MARKTJES
Dit is een belangrijk onderdeel van onze werking in België. Een marktje waarbij we
Ethiopische spulletjes verkopen heeft als voordeel dat we zowel Ethiopië als Let Us
Change in de kijker zetten. Daarbovenop is er de winst op de verkoop. In 2015 hebben
we meer dan 20 keer een marktje gehouden op verschillende evenementen, zowel
evenementen die we zelf hebben georganiseerd als publieke evenementen. Hier zien
we ook de enorme meerwaarde van onze vrijwilligers, en zeker van de vrijwilligers die
ook al in Ethiopië zijn geweest, omdat hun persoonlijke ervaring en uitleg de mensen
een goed beeld geeft van wat we doen en wie we zijn.
DE WEEK VAN LET US CHANGE
Een actie dat insloeg als een bom. We hebben al onze vrijwilligers en
sympathisanten gevraagd om eens “iets zot te doen” en een actie op
poten te zetten voor Let Us Change, en dat in één bepaalde week. In de
week van Let Us Change, van 9 tot 16 mei is dankzij meer dan tien acties,
10.000 euro ingezameld om zo in één klap het schoolgeld van al onze
kinderen voor een heel jaar in te zamelen. Een benefietmaaltijd,
‘Babysitters for change’, ‘Spinning for change’, een dessertenverkoop, ‘Let Us Quiz’ en een verkoop van draagtassen zijn enkele
van de acties. Bedankt aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.
SPONSORTOCHT DE KLAP ROOS
Al enkele jaren op rij zetten de kinderen van de Klaproos in Geraardsbergen hun beste beentje voor
Let Us Change. Elk jaar opnieuw kunnen we deze fantastische kinderen overtuigen om kilometers te
stappen en daarvoor geld in te zamelen. En of ze dat goed doen!

WERELDSE ZONDAG – WERELDCAFÉ.COOP
Het Wereldcafé.coop en Let Us Change werken al lang samen. Van september 2014 tot en met augustus 2015 kende deze
samenwerking een hoogtepunt en was Let Us Change het project van het jaar. Alle fooien van het personeel gingen integraal
naar Let Us Change. Maar de samenwerking hield veel meer in: een Wereldse Zondag (een benefietmaaltijd), een
fototentoonstelling, een doorlopend marktje, een infoavond en natuurlijk de constante reclame van de vrijwilligers van Coop
hebben dit tot een groot succes gemaakt.
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KMR KALENDER
Fotograaf Kurt Maddens heeft verschillende schoonheden voor zijn lens gekregen ten voordele
van Let Us Change. Gouden Pump Shana Sonck en Jessy van ‘The MacKenzie’ waren enkele van de
modellen die volledig belangeloos hebben geposeerd voor het goede doel. Heel hard bedankt aan
iedereen die hier aan heeft meegewerkt!

KERSTEVENEMENT TERBANK SCHOOL HEVERLEE
De Terbank school in Heverlee heeft een kerstmarkt gehouden ten voordele van
Let Us Change. Alle kinderen en ouders kwamen samen om spulletjes te kopen en
lekkere hapjes te eten terwijl ze naar het koor konden luisteren. Een zalige
kerstsfeer en terwijl iets geweldig doen voor de kinderen die het minder breed
hebben in Ethiopië. Goed gedaan!
(W)ARME LANDEN
Studenten van de studentenvereniging Medica in Leuven engageren zich elk jaar
voor één bepaald doel. Dit academiejaar hebben zij voor Let Us Change gekozen.
Door middel van verschillende evenementen zoals koffieverkopen, filmavonden en
lezingen steunen zij Let Us Change en de investeringen die we plannen te doen in
2016.
DE ANDERE KERSTMARKT
Op zaterdag 12 en zondag 13 december stond Let Us Change voor de tweede 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 www.welzijnszorg.be.
DE KINDERBERG
Ook de kinderen van basisschool De Kinderberg in Bierbeek hebben zich afgelopen
jaar ingezet voor Let Us Change. Hun wafelverkoop bracht meer dan 1.200 euro in
het laatje.
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FOTOGRAFIE GRIET DEWIJNGAERT – CAPTURE OPTIMISM
Ook dit jaar fotografeerde Griet Dewijngaert voor het goede doel. Griet ging aan huis of op een andere
locatie mensen fotograferen. Een deel van de opbrengst ging hiervan naar Let Us Change. Zo werden er
veel fotoshoots als cadeau gegeven. Het resultaat van enkele foto’s kan je zien op haar website:
grietdewijngaert.tumblr.com. Ook won Griet een fotowedstrijd, ‘Capture Optimism’, waardoor ze een reis
naar Ethiopië won om bij ons een fotoreportage te maken. Ook de opbrengst van haar beste foto’s ging
naar Let Us Change.
KAMINSKY: BURGERS FOR CHANGE
De Kaminsky, een fenomeen in Leuven en mijlenver gekend als een van de gezelligste
cafés, steunt Let Us Change al jaren. Luc’ske heeft er al meerdere keren kunnen staan,
veel klanten steunen Let Us Change en vorig jaar is de Kaminsky nog een stap verder
gegaan. Ze hebben meer dan 1.000 hamburgers verkocht, en voor elke hamburger ging er één euro naar Let Us Change.
OMHALINGEN 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. Met Pasen werd voor de eucharistieviering een heus paasontbijt ten
voordele van Let Us Change gehouden. Ook worden onze 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 2016.
LUC’SKE HET SPAARVARKEN
Onze grote vriend, en eigenlijk moeten we dat in het meervoud zetten. Momenteel zijn er 6 Luc’skes in
omloop, verspreid over Vlaanderen. Enkele vrijwilligers zorgen voor hun varkentje en zorgen dat hun
Luc’ske elke maand op een andere plek staat om rosse centjes in te zamelen. De favoriete plekjes zijn
bakkers, slagers, kappers en frituurs. En overal is hij een succes. Iedereen ziet Luc’ske graag. De
eigenaars van de handelszaken geven maar al te graag wat extra uitleg over het project en zorgen zo
voor een heel groot publiek dat Let Us Change leert kennen. Een extra woordje van dank aan KBC voor
het tellen van de centjes, aan de vrijwilligers die een Luc’ske onder hun hoede nemen en alle
handelszaken waar Luc’ske in het verleden al heeft gestaan.
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EINDJAARSBAL LEUVENSE SCHOLEN
Enkele Leuvense secundaire scholen hebben ons afgelopen jaar gesteund op de leukst mogelijke manier:
door te dansen. De opbrengst van hun laatstejaarsbal ging naar Let Us Change. Heel hard bedankt aan de
leerkrachten die dit hebben mogelijk gemaakt. En natuurlijk aan alle studenten die hun beste beentje
hebben voor gezet.

OORBELLENWORKSHOPS
Twee gemotiveerde vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken en hebben zelf een
doorlopende actie op poten gezet. Karen en Anneleen gaan bij mensen thuis een
oorbellenworkshop geven. Niet enkel leren de mensen hoe ze mooie oorbellen maken, ze maken
er ook die LUC kan verkopen op onze marktjes. Het is een perfecte match tussen sensibilisatie en
een extra inkomst vergaren. Ben je zelf geïnteresseerd? Contacteer ons dan onmiddellijk!

LEZINGEN & PRESENTATIES
Door de jaren heen heeft Johan, oprichter van Let Us Change, honderden keren over het
project gesproken. En oefening baart kunst. Johan gaat met plezier meer uitleg geven in
scholen, organisaties, bedrijven of bij sponsors en partners. Elke presentatie is uiteraard
aangepast aan het doelpubliek. We zien dit als een enorme meerwaarde in onze
sensibilisatie om zo een groter publiek te bereiken. Ben je ook geïnteresseerd, stuur zeker
een mailtje naar info@letuschange.net.

AFRIKAANSE STRAATSPELEN
Het wordt vaak gezegd dat kinderen in het Westen te veel speelgoed hebben en niet
meer weten wat ze er mee moeten aanvangen. Wel, wij laten de kinderen in België
spelen met het speelgoed dat zelf werd geknutseld in Ethiopië. Op verschillende
evenementen hebben wij in 2015 onze ‘Afrikaanse straatspelen’ getoond aan de
kinderen. Blijkt dat je met enkele zelfgemaakte kegels urenlang kan bowlen, en dat
een fietsband en een stok eindeloos plezier opleveren!
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HET JAAR IN CIJFERS
VZW LET US CHANGE E THIOPIË
INKOMSTEN
De inkomsten van de Belgische VZW voor het jaar 2015 zagen er als volgt uit:

Giften Particulieren
Giften Bedrijven
Giften Buitenlandse Organisaties
Giften Belgische Organisaties
Opbrengst Evenementen
Subsidies
Diverse Recuperaties
Totaal

€ 35.831,46
€ 15.588,00
€ 14.557,02
€ 14.127,76
€ 11.500,69
€ 10.250,00
€ 286,52
€ 102.141,45

35%
15%
14%
14%
11%
10%
1%
100%

Tabel 1 - Overzicht inkomsten VZW 2015
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We bedanken hier nog graag de organisaties en bedrijven die ons financieel gesteund hebben in 2015:
Organisaties

Martinusstichting
3010 Kessel-Lo

Bedrijven
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UITGAVEN
De uitgaven van de Belgische VZW voor het jaar 2015 zagen er als volgt uit:
Gift NGO Let Us Change Ethiopia
Loonkost
Diverse goederen en diensten
Financiële instellingen
Belastingen
Totaal

€ 117.700,00
€ 14.094,05
€ 2.592,78
€ 549,98
€ 1,03
€ 134.937,84

87%
10%
2%
0%
0%
100%

Tabel 2 - Overzicht uitgaven VZW 2015

EINDRESULTAAT
De evolutie van liquide middelen in 2015 zag er als volgt uit:

Beginsaldo
Netto resultaat 2015
Totaal

€ 52.980,00
€--32.796,00
€ 20.184,00

Tabel 3 - Overzicht liquide middelen VZW 2015

Dit enorme verschil is bijna integraal te wijten aan de inkomsten ten behoeve van onze investeringen voor de bakkerij. Deze
inkomsten zijn in 2014 op de Belgische rekening gekomen en in 2015 naar Ethiopië gegaan. In 2016 wordt dit geld besteed en
dat zal dan in volgend jaarverslag duidelijk zichtbaar zijn in de uitgaven en (hopelijk) inkomsten ter plaatse.
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NGO LET US CHAN GE ETHIOPIA
INKOMSTEN
De inkomsten van de Ethiopische NGO voor het jaar 2015 zagen er als volgt uit:
Giften VZW Let Us Change Ethiopië
Winst bakkerij
Winst weverij
Totaal

€ 117.700
€ 2.500
€ 1.200
€ 121.400

Tabel 4 - Overzicht inkomsten NGO 2015

UITGAVEN
De uitgaven van de NGO voor het jaar 2015 kunnen als volgt worden toegewezen aan de verschillende activiteiten:

Kindertehuizen
Bedelaarshulp
Boompjes
Lokale ambacht
Gevangeniskinderen
Totaal

€ 62.538,00
€ 4.527,80
€ 1.450,20
€ 14.524,20
€ 198,90
€ 83.239,10

Tabel 5 - Overzicht uitgaven NGO 2015

Deze cijfers maken duidelijk dat het hoofddoel van de NGO de kindertehuizen zijn, op financieel vlak. Ook is er al een deel van
het budget voor de bakkerij besteed aan voorbereidende kosten en aan de broodnodige auto, een sponsoring van de provincie
Vlaams-Brabant. De kosten van de kindertehuizen kunnen ook nog verder onderverdeeld worden:
Eten
Huishuur
Onderwijs
Personeel
Aankoop materiaal
Beheerskosten
Medische kosten
Water/gas/elektriciteit/hout
Andere

35%
17%
13%
3%
9%
5%
7%
5%
7%

Tabel 6 - Overzicht kosten opvangtehuizen 2015
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TOELICHTING
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 aan een goed doel geven. Enkele
uitgaveposten willen we graag wat verder toelichten.
De kost voor voeding vormde in 2014 iets meer dan een kwart van de totale uitgaven, in 2015 is dat gestegen tot iets meer dan
een derde van de totale kost. Dit komt omdat we er meer kinderen hebben bijgenomen, maar het is vooral te wijten aan de
hoge inflatie op de voedselprijzen in Ethiopië. Sommige basisproducten hebben op een jaar tijd een verhoging tot 30 procent
gekend. Het valt ook te verklaren aan het feit dat enkele andere uitgaveposten afgelopen jaar minder zijn gestegen (zoals de
huurkost of de onderwijskost).
Ook hebben we in de tehuizen enkele extra kosten gehad. De ziekte van W. was een enorme uitgavepost in 2015.
Hersenvliesontsteking werd gevolgd door hersentuberculose. Als gevolg heeft W. bijna 4 maanden in verschillende ziekenhuizen
gelegen, waaronder een gespecialiseerd neurologisch centrum in de hoofdstad. Een team van internationale dokters hebben
zich mee ontfermd over hem, kostenloos en ook van op afstand. Bedankt aan deze mensen, jullie hebben een mensenleven
gered. W is weer de vrolijke jongen zoals we hem altijd hebben gekend. Hij blijft nog tot volgend schooljaar thuis herstellen
onder de vleugels van ons personeel.
Personeel is een investering, dat weten wij als geen ander. De meeste personeelsleden die voor Let Us Change werken, hebben
ook op straat gewoond, of leefden vroeger ook in armoede. We leiden ze op tot de mensen die ze nu zijn: gemotiveerde
werkkrachten met een hart voor de kinderen aan wie we alles kunnen vragen. Als we terugblikken op 2015, kunnen we echt
stellen dat zowat elk personeelslid zowel individueel als in groep is gegroeid. Sommigen beginnen nu ook de basics Engels te
kunnen: een hele vooruitgang als ze ooit ander werk willen vinden. Elk personeelslid dat ons zo verlaat is een verlies voor de
organisatie, maar een nieuwe kans om weer mensen uit de armoede te halen. En daar kunnen we natuurlijk niet rouwig om zijn.
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BEGROTING 2016
Bijna al onze doelen voor 2015 hebben we bereikt. Ondanks enkele onverwachte kosten zijn we er in geslaagd om zowel in
Ethiopië als België en Nederland meer stabiliteit te brengen. Dit zowel op vlak van bestuur, maar ook op financieel vlak. De
meter- en peterschappen zorgen voor een vaste bron van inkomsten, iets wat we in het verleden echt misten.
Ook onze lijst van partnerorganisaties groeit snel. We slagen er in om de banden met al deze partners te behouden door de
jaren heen. We behouden contact met al deze partners en brengen hen op de hoogte van nieuwe veranderingen in de
organisatie, en zeker als het over hun specifieke sponsoring gaat.
Ondanks de lichte minderinkomst afgelopen jaar zijn we zeer hoopvol voor 2016. We blijven streven naar een grote
aanwezigheid op evenementen, en kunnen er bijna van uit gaan dat onze éénmalige inkomsten (via sponsoring of evenementen)
niet zal dalen. Daar boven komen de doorlopende inkomsten via de meter- en peterschappen bij. Een mooi doel is om tegen het
einde van 2016 voor elk kind dat in onze tehuizen woont, een meter of een peter te vinden, zodat hun maandelijkse kosten
continu gedekt worden. In de toekomst kan het aantal kinderen dan verder groeien door snel op de bal te spelen in onze
communicatie. Als er nieuwe kinderen bijkomen, willen we daarvoor onmiddellijk een meter of een peter voor vinden.
Ook kunnen we rekening houden met een stabilisering op de Ethiopische markten. Zo verwachten we dat de inflatie minder snel
zal stijgen dan de jaren voordien, en dat de koers van de euro ten opzichte van de Ethiopische birr stijgt, zodat we meer kunnen
aankopen met hetzelfde geld.
En dan zijn er onze grote investeringen die eindelijk van start kunnen gaan in Ethiopië. De bakkerij zal grondig worden
uitgebreid, maar ook zullen de weverij en het boompjesproject onverminderd doorgaan en groeien. Alle drie zijn dit inkomsten
die rechtstreeks weer in de organisatie gepompt worden. Dat dit op ons eigen stukje grond gaat zijn, dat we van de gemeente
krijgen, is een grote meerwaarde.
We verwachten in 2016 ongeveer 85.000 euro over te schrijven naar de ngo in Ethiopië. Dit houdt rekening met de opstart van
onze bakkerij die op korte termijn winstgevend gaat zijn, maar ook met een inflatie vergelijkbaar met de vorige jaren. Samen
met de kosten die we in België maken voor administratie, promotie en de loonkost van Johan, houden we rekening met een
totale kost van 112.000 euro. Graag zien we 135.000 euro binnen komen om zo ons spaarpotje ook aan te dikken om zo een
grotere reserve te hebben in de toekomst.
Om al dit werk rond te krijgen, gaat Johan van een halftijdse naar een voltijdse indiensttreding. Weer een positieve stap waar
hard aan is gewerkt. Bedankt aan iedereen die dit mee mogelijk maakt.
Al deze elementen zullen er voor zorgen dat we in 2016 kunnen blijven doen wat we goed doen, dat we hopelijk wat kunnen
groeien (zowel in de tehuizen als met onze lokale ambachten), maar vooral dat we meer zekerheid kunnen opbouwen in de
toekomst en ons spaarpotje kunnen aandikken.
Uw hulp, van welke aard dan ook, blijft meer dan ooit nodig.
Op een voorspoedig 2016!
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