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INLEIDING
Een jaar vol verandering, cruciale momenten en beslissingen, maar ook was 2016 weer een jaar om trots op te zijn. Let Us
Change is nog altijd een plek waar de juiste mensen hulp krijgen op een menselijke manier.
En zo is Let Us Change weer wat gegroeid, ook al was dit geen prioriteit. De focus moest in 2016 liggen op behoud,
duurzaamheid en structuur. En al die zaken zijn niet zo vanzelfsprekend in een land als Ethiopië. Om te beginnen is er het
behoud. Wel, verschillende ngo’s zijn door de jaren heen gesloten door de overheid. Er zijn strikte regels en strenge controles.
Op deze controles, uitgevoerd door de Ethiopische overheid, zijn onze werkpuntjes steevast hetzelfde: niet al het papierwerk is
op tijd in orde, onze overheadkost is te laag (we zeggen niet dat de regels altijd logisch zijn…) en de kinderen hebben wat te
weinig speel- en leefruimte op eigen grondgebied. Telkens wordt dit gedelibereerd door het geluk dat de kinderen uitstralen, en
het feit dat de overheid weet van waar deze kinderen komen, vaak hebben ze de kinderen zelf aangebracht.
Duurzaamheid. Dit bekijken we op verschillende vlakken. Mens, milieu, financieel… Het vergt veel werk. Maar nog steeds maken
we de bewuste keuze om de juiste mensen te selecteren voor een job bij Let Us Change: ervaringsdeskundigen. Niemand die zo
goed met onze kinderen overweg kan als zij die hetzelfde hebben meegemaakt: bedelaars. De vrouwen in de keuken, de
poetsvrouwen, de wasdames en de kindermeisjes komen allemaal van op straat of uit extreme armoede. Dat ze dankbaar en
hard werken voor een eerlijk loon, vaak samen met kost & inwoon, is geweldig om te zien. Ook deze mensen bloeien uit tot
unieke persoonlijkheden. Op financieel vlak blijven we er alles aan doen om zoveel mogelijk openheid te behouden en
transparant te communiceren. Ook blijven we zoeken achter middelen die ofwel een duurzame investering kunnen vormen,
ofwel in tijd continu blijven. Dat laatste zien we vooral terugkomen in onze meter- en peterschappen. Om op vlak van milieu en
natuur nog duurzamer te zijn, is er nood aan grondige hervormingen op federaal vlak in Ethiopië. Afval zal er nog steeds
verbrand worden, er worden zeer weinig investeringen gedaan die de natuur ten goede komen en op vlak van sensibilisatie is er
nog veel werk. Let Us Change kiest er bijvoorbeeld voor om geen Chinese kledij te kopen, maar tweedehandskledij te gebruiken,
gedoneerd door mensen uit België.
Financieel gezien was het geen gemakkelijk jaar. Het blijft opboksen tegen de droogte van natuurfenomenen zoals El Niño, sterk
variërende wisselkoersen en een hoge inflatie, welke vooral voelbaar zijn op de lokale Ethiopische markt. De kost van het eten
bijvoorbeeld is enorm gestegen, en dat is ook veruit de grootste kost van Let Us Change. Bijna de helft van alle middelen in
Ethiopië gaan rechtstreeks naar de kost voor voeding. Omdat de maandelijkse kosten zo hoog blijven, is ons spaarpotje relatief
gezien lichtjes geslonken. Met onze huidige financiële buffer kunnen we slechts drie maanden zonder inkomsten overbruggen,
in plaats van vier maanden eind 2015. Maar er wordt hard aan gewerkt. Zowel in België, Nederland, Italië en de VS zoeken we
steeds naar nieuwe middelen. We zien een duidelijke verbreding in het aantal partners en projecten dat we aangaan. Hopelijk
werpt deze verbreding in 2017 ook zijn vruchten af. Ook hadden we gehoopt om in 2016 al te kunnen profiteren van de
inkomsten van de bakkerij. Omdat de bouwvergunning en ander papierwerk zo lang op zich heeft laten wachten bij de lokale
overheid, is ons dit nog niet gelukt. Dit wordt letterlijk en figuurlijk recht gezet in 2017 wanneer de bouw echt van start gaat.
In dit jaarverslag kan je een volledig activiteitenverslag en financieel overzicht vinden van de ngo in Ethiopië en de vzw in België.
We wensen je veel leesplezier, en hopen dat dit jaarverslag je uitnodigt om de boodschap van Let Us Change verder uit te
dragen!
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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 is in 2016 van 3 naar 2 tehuizen gegaan. Dit kwam omdat de eigenaar van het babyhuis plots het dubbele
vroeg voor de maandelijkse huur. Let Us Change is geen organisatie die dat kan of wilt betalen, en dus zijn alle baby’tjes tijdelijk
onder gebracht in het jongenshuis. Hopelijk vinden we snel een nieuwe plek voor hen, maar voorlopig hebben ze het zeker naar
hun zin bij de grote jongens.
Het aantal kinderen is in 2016 gestegen van 65 naar 80 kinderen. Niet niks natuurlijk! Dat zijn 29 meisjes en 51 jongens. Dat
verschil is eenvoudig te verklaren. Hoewel we als organisatie extra prioriteit geven aan de kwetsbaarheid die meisjes op straat
hebben in verband met misbruik, vormen meisjes een veel kleinere groep op straat. Meisjes worden veel vaker als meid
ingeschakeld in een gezin.
The Boyshouse: 16 grote jongens – 18 baby’tjes en kleuters
Het jongenshuis is ons allereerste huis, hier is het allemaal begonnen. In 2010 zijn we dit beginnen huren, en ondertussen
hebben we er veel verbouwd. De eigenares moet nog een deel van deze verbouwingen betalen, en heeft op die manier wat
schulden staan bij ons. Dit houdt de huur relatief laag en maakt dat ze ons niet zomaar aan de deur kan zetten.
Onze 16 oudste jongens vanaf 10 jaar wonen hier en omdat het huurcontract van het babyhuis sinds september ten einde was,
wonen er sindsdien ook onze 18 baby’s en kleuters vanaf 6 maanden tot 5 jaar. De kleintjes hebben hun eigen slaap- en
speelruimtes achteraan het huis en de grote jongens wonen vooraan. De jongens zorgen goed voor hun kleine broers en zussen
die op hun beurt heel hard onder de indruk zijn van de PlayStation-kwaliteiten van hun grote broers. Ook voor het personeel is
het een goede mix nu ze het huishouden met elkaar kunnen delen het eten gezamenlijk kunnen bereiden.
In dit huis bevindt zich ook de weverij en hebben we de voorraadruimtes voor voeding en kledij voor beide tehuizen. Hier is ook
het bureau voor onze administratie en boekhouding.
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The Girlshouse: 26 jongens en 20 meisjes
In het meisjeshuis wonen 46 kinderen waaronder alle meisjes van 5 tot 17 jaar en de kleinere jongens tussen 5 en 9 jaar. De
naam is zo gegroeid toen het plan was om hier enkel meisjes in onder te brengen. Maar op straat leven er relatief weinig
meisjes. Dit komt omdat zij redelijk snel van straat worden gehaald door lokale mensen die de meisjes aan povere kost en
inwoon in dienst nemen. Zo belanden er vele Ethiopische meisjes van alle leeftijden als dienstmeisje in een huis, maar vaak ook
als prostituee. Meisjes zijn daarom veel moeilijker te bereiken voor een organisatie als de onze. Omdat dit meisjeshuis redelijk
groot is, hebben we er ook de kleinere jongens in ondergebracht.
Het is er druk, en eigenlijk een beetje te druk. Het is soms moeilijk om de kinderen een rustige plek te bieden om te studeren en
er is wat te weinig plaats om tezamen vrij te kunnen spelen. Dit werd door de groei en onverwachte kostenstijging van de laatste
jaren steeds meer typerend voor de werking van Let Us Change. We weten als geen ander waar onze kinderen vandaan komen
en dat maakt dat we liever gezamenlijk in comfort inboeten om er een kind in nood te kunnen bijnemen, dan dat kind aan zijn of
haar lot over te laten. We zijn niet van mening dat onze kinderen moeten baden in luxe, wel willen we zoveel mogelijk kinderen
uit het straatleven een eerlijke kans op een betere toekomst geven. Een moeilijke evenwichtsoefening tussen kwantiteit en
kwaliteit waar we steeds opnieuw weloverwogen keuzes voor maken.

HULP AAN ARMEN EN ZIEKEN
Let Us Change vangt vandaag meer dan 80 straatkinderen op in twee kindertehuizen. Sommige van hen zijn wees, bij anderen
zijn extreme armoede, verslaving of ziekte de grootste redenen waarom hun ouders niet voor hen konden of wilden zorgen.
Maar omdat hun kinderen op straat een bron van inkomsten waren, is het dus niet voldoende om alleen de kinderen op te
vangen. Ook hun ouders hebben structurele hulp nodig.
Naast de ouders van de L.U.C.-kinderen helpen we ook talloze kansarme bedelaars en gezinnen. 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.
In totaal vormt dit een groep van 120 mensen. Dat is niet te onderschatten. Dit zijn de mensen die we steeds tegenkomen op
straat. Het is onze link met de bedelaarsgemeenschap. Deze mensen brengen ons andere mensen aan om ook te ondersteunen.
Dit is heel interessant, want het zijn zij die een enorme groep bedelaars kent en ziet wie er echt in nood is. Ook dit maakt Let Us
Change uniek: de directe band met de bedelaarsgemeenschap.
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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 en omstreken.

Achter de goal op deze dronefoto zie je de allereerste
boompjes geplant door de
kinderen van Let Us Change. De
kinderen weten nog allemaal
perfect welke boom van wie is!

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 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.
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In België worden de eindproducten regelmatig verkocht op benefieten. In Ethiopië worden er ook kleren van gemaakt en
worden ze gekocht door bezoekers (zowel Ethiopiërs als buitenlanders). De weverij is een bron van inkomsten waarvan de
opbrengst integraal naar het de kindertehuizen gaat. 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 en hun samenleving.
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 zo snel mogelijk met de uitbouw van
onze bakkerij. Door de projectsteun van Wereld Missie Hulp, Provincie Vlaams-Brabant en andere partners kunnen we hierin
investeren. Deze bakkerij betekent nog meer jobs voor ‘onze mensen’ en uiteraard ook meer inkomsten voor de organisatie. Dit
is hoogdringend om de hoge inflatie in onze voedselkosten aan te kunnen. We hadden deze inkomst al ingerekend in 2016, maar
dit is ons helaas niet gelukt. Door een enorme vertraging in het papierwerk is de bouw opgeschoven naar 2017. De bureaucratie
bij de lokale overheden heeft ons zo veel kopzorgen gegeven.
Door vele onvoorziene kosten, voornamelijk opgelegd door de overheid, werd ons bakkerijproject moeilijker op te starten dan
eerst gedacht en heeft het vertraging opgelopen. Maar we houden vol en hopen dit jaar nog en uiterlijk 2018 te kunnen starten
met bakken.
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VRIJWILLIGERS
Let Us Change bestaat dankzij vrijwilligerswerk, zowel in België als in Ethiopië. In Ethiopië kiezen we ervoor om zoveel mogelijk
in te zetten op een werking die bestaat uit stagiaires. Zo bieden we studenten uit België ook de kans om zich op professioneel
vlak in te zetten en zich zo voor te bereiden op het latere leven. De opleidingen waaruit deze studenten komen kunnen zeer
divers zijn, maar doorgaans is dit de socio-culturele sector. Ze zijn een grote aanwinst voor de organisatie in Ethiopië omdat deze
studenten de kinderen dingen bijleren die ze niet op school zien, maar dit vooral doen op een creatieve manier.
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;



Tientallen vrijwilligers hielpen op onze kwis, benefiet, kerstmarkt en andere evenementen;



De website wordt onderhouden door vrijwilligers;



2 vrijwilligers vertalen regelmatig teksten voor de website;



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;



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



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



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



In Nederland hebben vrijwilligers gelopen voor Let Us Change



Alle kinderen uit verschillende scholen die zich hebben ingezet.

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 2016 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 2016 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. Een hoogtepunt hierbij was de
Leuvense kerstmarkt waarbij we twee weken lang onze spullen hebben kunnen verkopen. Bedankt
aan de organisatie van de Leuvense kerstmarkt en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt!

DE WEEK VAN LET US CHANGE
Voor het derde jaar op rij hebben we De Week van Let Us Change georganiseerd. Hierbij doen we
een oproep aan al onze vrijwilligers om zich in één week tijd in te zetten voor Let Us Change. Onder
het motto ‘Doe eens iets zot’ zijn er verschillende acties op poten gezet, zoals een ‘spinning for
change’, enkele marktjes en een heuse benefiet! Het ingezamelde geld is gebruikt om enkele
structurele aanpassingen te doen aan de tehuizen. Zo hebben we nieuwe bedden laten maken,
lockers voor de grote kinderen en tafels en stoelen gemaakt. Dit werk is allemaal gedaan door
Solomon, een man die we vroeger inhuurden als lasser, maar nu voltijds bij Let Us Change werkt. Een
echte aanwinst!

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!
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WERELDSE ZONDAG – COOP WERELDCAFE
De Wereldse Zondag is een bekend concept geworden in Leuven. Elke maand is Wereldcafé Coop 1 zondag open voor goede
doelen. Elke maand is een ander goed doel aan de beurt. Er wordt gekookt volgens de traditionele keuken van het land waar de
opbrengst naar toe gaat. Zo hebben wij in november Ethiopische injerra gemaakt. Super gezellig en lekker! Bedankt Coop voor
de nu al jarenlange steun!
(W)ARME LANDEN
Studenten van de studentenvereniging Medica in Leuven engageren zich elk jaar voor één bepaald doel. Voor het tweede jaar
op rij kiezen ze voor Let Us Change. Het is een hele eer dat na één jaar samenwerking, de studenten opnieuw kiezen om met ons
in zee te gaan. Door middel van verschillende evenementen zoals koffieverkopen, filmavonden en lezingen steunen zij Let Us
Change en de investeringen die we plannen te doen in 2017.
KAMINSKY: SPAGHETTI 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 voor het tweede jaar op rij
geeft de Kaminksy een maand lang 1 euro per verkochte spaghetti! Dikke merci!
DE DODENTOCHT
100 km stappen? Een makkie! Dat dachten enkele vrijwilligers nogal laat op een avond. Toch bleek het niet zo gemakkelijk te zijn
als eerst gezegd. Na twee keer trainen proberen om de Dodentocht in Bornem uit te stappen was toch niet voor iedereen
haalbaar. Toch haalden drie fans van Let Us Change de eindmeet. Bedankt kapsalon Metamorfose en alle andere sponsors voor
dit onvergetelijk avontuur.
LUC’SKE HET SPAARVARKEN
Onze grote vriend, en eigenlijk moeten we dat in het meervoud zetten. Momenteel zijn
er 8 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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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 2016 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 ETHIOPIË
INKOMSTEN

In 2016 is er in totaal 133.718 euro bijgekomen op de rekening. We zien dat de inkomsten steeds lichtjes hoger zijn dan de
uitgaven. Maar omdat de vaste kosten zo zijn gestegen, is het belangrijk om de inkomsten en de reserves mee te laten groeien.
In maanden uitgedrukt is deze buffer nog te klein.
Onderstaande grafiek is ook interessant. Hier zijn de bedragen minder relevant, maar zien we heel duidelijk wat onze acties en
evenementen een grote invloed hebben op onze inkomsten. Dit is goed, maar hier komt ook een probleem naar boven. Let Us
Change is nog te veel afhankelijk van deze eenmalige inkomsten zoals De Week van Let Us Change en de Kerstmarkt. Dit willen
we in de toekomst lichtjes anders zien, waarbij er meer vaste maandelijkse inkomsten zijn. We zien op onderstaande grafiek
bijvoorbeeld al een beetje deze trend voor de eerste maanden van 2106 in vergelijking met 2015
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Bovenstaande grafiek is voor veel mensen belangrijk. ‘Welk deel wordt er daadwerkelijk gebruikt voor de Zuid-werking, en welk
deel blijft er zogezegd plakken?’ is een veel gestelde bedenking bij ngo’s. Door middel van inzamelacties proberen wij onze
aankopen zo laag mogelijk te houden, dat lukt ook aardig. Als we kijken naar onze bezoldigingen (het brutoloon van Johan), dan
maken we graag de opmerking dat zonder deze kost, de algemene opbrengsten veel minder zouden zijn. Dit hebben we ook
getest in 2015 toen Johan in dienst kwam. Toen heeft hij 4 maanden onbezoldigd gewerkt om te zien of zijn werk een juiste
investering was. In 2017 starten we de zoektocht naar stagiair die ons team in België kan versterken.
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We bedanken hier nog graag de organisaties en bedrijven die ons financieel gesteund hebben in 2016:
Organisaties

Martinusstichting
3010 Kessel-Lo

Bedrijven
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EINDRESULTAAT
Op 1 januari 2017 stond er op de drie rekeningen van Let Us Change een totaalbedrag 36.169 euro. Let Us Change heeft drie
rekeningen: een spaarrekening, een zichtrekening en een projectrekening bij Caritas International. Tussen deze rekeningen
onderling is er veel verloop, dus een exacte opdeling is niet relevant.
36.000 euro is een smak geld, maar is niet voldoende om echte zekerheid te hebben over onze toekomst. We kunnen nog niet
op onze beide oren slapen, omdat dit bedrag in maandelijkse kosten uitgedrukt nog steeds te weinig is.
Dit blijft ons werkpunt en ook in 2017 moedigt ons dit aan om te blijven innoveren, kostenbesparend te denken en altijd de
juiste beslissing te maken.
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NGO LET US CHANGE ETHIOPIA

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 naartoe 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 is verhoudingsgewijs enorm gestegen. In 2014 was voeding goed voor een kwart van de uitgaven. In 2015
was dit al meer dan een derde en nu in 2016 is het bijna de helft! Elke ngo heeft het hier moeilijk mee, laat staan de mensen op
straat en de arme boeren op het platteland. Maar als we onszelf vergelijken met andere ngo’s, zien we dat zij een grotere
werkingskost en personeelskost hebben. De kosten voor voeding wegen bij hen minder zwaar door.
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BEGROTING 2017
We hadden graag meer inkomsten gehad om onze reserves te vergroten, in maanden uitgedrukt is ons dat niet gelukt. Wel zien
we dat we in 2016 een verbreding hebben gemaakt in onze fondsenwerving: meer vaste partners, organisaties, scholen die ons
in België ook de volgende jaren zullen blijven steunen.
Maar ook in 2016 hebben we ingezet op fondsenwerving buiten België. Onze Nederlandse stichting heeft hard gewerkt om
enkele scholen te mobiliseren. Hiervan plukken we de vruchten in 2017. Ook werden er in Nederland enkele activiteiten op
poten gezet die worden verder gezet in 2017. Jos, Wout en Max, de drie pilaren van Let Us Change Nederland, zijn vastberaden
om dit werk verder te zetten in de toekomst.
Ook in de Verenigde Staten en Italië zijn we hard bezig om meer partners rond ons te scharen, en ook dat werpt zijn vruchten af.
Een Italiaanse ngo helpt mee met de uitbouw en exploitatie van de bakkerij en de organisatie ‘Empower Ethiopia’ heeft zich in
Albany-New York volledig toegespitst op Let Us Change. Een duidelijke keuze en een hele eer voor ons.
Deze gehele verbreding gaat de inkomsten van 2017 zeker ten goede doen. Dit in combinatie met de bakkerij die hopelijk dit
jaar nog inkomsten zal genereren en het stijgende aantal meters en peters, zijn we hoopvol dat we 2017 zullen kunnen afsluiten
met een hogere reserve op de rekening om zo in de toekomst nog meer mensen te kunnen helpen.
Want daar draait het om: de juiste mensen op de juiste manier kunnen helpen. Het heeft weinig zin om een middenklasse te
helpen als er nog mensen zijn die het moeilijker hebben. Het is een blijvende uitdaging, maar meer dan ooit zijn we gebrand om
dit werk goed te doen. Met uw hulp zijn we er van overtuigd dat we het goed blijven doen!
Bedankt.
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