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VOORWOORD
Het is al het tweede jaar op rij dat we dit krantje mogen
maken, en dat doen we met veel plezier! Dit krantje is voor
ons de uitgelezen kans om heel wat mensen te bedanken
en in de bloemetjes te zetten. Of je Let Us Change van heel
dichtbij volgt of van wat verder af, of je al een bezoekje
gebracht hebt aan onze tehuizen in Ethiopië of nog niet,
we willen iedereen die Let Us Change steunt ongelooflijk
bedanken. De vrijwilligers hier, de stagiaires ter plekke in
Ethiopië, onze partners, sponsors en alle peters en meters,
dankjewel!
Voor mij persoonlijk is het de eerste keer dat ik het voor
woord van dit krantje mag schrijven als nieuwe voorzitter
van de raad van bestuur, en dat maakt mij heel trots. Arne,
onze vorige voorzitter, besliste een stapje terug te nemen
om zich volledig te focussen op een heel ander avontuur.
Ondertussen zijn ook Frederik en Katrijn erbij gekomen en
hebben we dus weer een fijn team om aan de slag te gaan.
Zo zijn we het jaar 2018 met veel optimisme en goeie
energie gestart. Ook dit jaar zal er weer veel veranderen. In
België gaan we de krachten versterken en krijgt Johan een
collega om samen met hem nieuwe initiatieven te starten
en fondsen te werven. We gaan opnieuw voor een jaar vol
gelukkige en gezonde kinderen. Lees in dit krantje alles over
de projecten die we al gestart zijn en die we nog verder
zullen uitbreiden het komende jaar. Enjoy!

Voorzitter Let Us Change Ethiopië VZW

va n
links naar rechts:

p
Sté
ha

e
ni

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

Karlien Mollemans

,K

at
r ij
n,

Elin
e, K ar

an
oh
J
,
rik
lien, Frede
Op de coverfoto: Toen de 2 jarige Meron bij Let Us Change aankwam,
was ze er erg aan toe. Onze verpleegster Aserat nam kleine Meron
onder haar vleugels en sindsdien zijn ze onafscheidelijk.
Op de foto links: Eén van de heerlijkste dingen om te doen in onze
tehuizen is bellen blazen met de jongsten. Dan worden ze even

helemaal wild van plezier en kan je niet anders dan mee genieten.
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Gevangeniskinderen

Straatkinderen
Let Us Change zet zich in de e
 erste
plaats in voor straatkinderen in
Ethiopië. We huren 3 tehuizen waar
vandaag meer dan 90 kinderen een
warme thuis hebben. Ze krijgen de
beste scholing, gezonde voeding en
groeien op als een liefdevolle familie.

In een stadje wat verderop
helpen we kinderen die door
het misdrijf van hun moeder
in de gevangenis opgroeien.
Let Us Change zorgt ervoor
dat ze overdag naar school
kunnen gaan.

Sociale tewerkstelling
In de tehuizen moet heel wat
gewassen, gepoetst, gekookt en

verzorgd worden. Voor die taken
nemen we kansarmen in dienst die
nu trots genieten van een eerlijk
loon voor eerlijk werk.
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Onze projecten
Hulp aan armen
Let Us Change huurt ongeveer
40 kleine huisjes voor bedelaars
gezinnen, oude en zieke mensen.
We helpen ze ook met medicatie,
schoolkosten en het vinden van
werk. Goed voor zo’n 120 volwas
senen en kinderen in totaal.

Lokale ambachten
Met onze eigen lokale bakkerij
en weverij creëren we jobs voor
kansarmen en genereren we in
komsten voor onze tehuizen. Je
kan de handgeweven sjaals en
dekens van onze weverij kopen
op onze evenementen in België.

Op de foto: Onze oudste jongens nemen Katrijn, Jaan en Jana mee voor
een onvergetelijke trektocht naar de top van de Tabor Mountain.
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Thuis bij Let Us Change
Leven
op
straat

Het kan iedereen over
komen. Een slechte
keuze of te veel pech
en je verliest het dak
boven je hoofd. Daar
bij volgt je job, familie
en vrienden. Want
armoede draait niet

alleen om geld. Het
gaat om een tekort
aan veiligheid, gezond
heid, erkenning en ge
borgenheid. Leven op
straat is hard en een
zaam. Je leert te over
leven door je 
creatief
en meedogenloos op
te stellen. Droogte,
werkloosheid, ouder
dom en ziekte zetten
vandaag
heel
wat
Ethiopiërs op straat

waarvan de meerder
heid jonger is dan 18
jaar. Onder het motto
“geen druppel op een
hete plaat” wil én kan
Let Us Change daar
iets aan doen. Samen
met jullie.

90 straatkinderen
Wat in 2009 begon met 1 straatjongen is begin 2018 uitgegroeid tot
een thuis voor 90 straatkinderen. Sommigen van hen zijn wees door
aids of alcoholmisbruik, anderen hebben nog minstens 1 ouder die
niet voor hen kan of wil zorgen. Ouders waarvan hun kinderen op
straat leven hebben meestal geen inkomen, zitten in de prostitutie,
zijn misbruikt of zelf op straat opgegroeid. Waar mogelijk proberen
we ook hen te helpen bij het vinden van een job, scholing of het
kopen van medicatie.

School
Van maandag tot vrijdag gaan onze kinderen naar de beste privéschool
van de buurt. Anders dan in België hebben ze hier vrij op vrijdagna
middag. Op zaterdag en zondag genieten ze ook hier van een vrij
weekend. Alleen het gemiddelde schoolenthousiasme ligt wat hoger,
want op maandagochtend staan ze allemaal met klaar om met veel
plezier naar school te gaan!
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Zwemmen op zaterdag
Om de 2 weken staan op zaterdagochtend onze kinderen
te popelen om naar het zwembad te vertrekken. De grote
kinderen tonen hun spectaculaire duikmoves en verzin
nen zwemtechnieken terwijl de jongsten langs de rand
trainen om zo lang mogelijk onder water te blijven. Ze wor
den goed in de gaten gehouden door de vele aapjes en
geiten die op het droge hun kans staan af te wachten om
een leuk broekje of een zachte handdoek mee te gritsen.

Knutselen
Tijdens de wekelijkse knutsellessen van vrijwilligers en
stagiaires komt de creatieve geest in onze kinderen naar
boven. Voor velen van hen is het een uitlaatklep en werkt
het als traumaverwerking. Anderen laten het knutselen
aan zich voorbijgaan en wachten liever de volgende les
wiskunde of een spannende voetbalmatch af.

Semira
vertelt
Ik woon nu ongeveer zeven jaar bij Let
Us Change, ik was vijf toen ik Johan en
Aynalem voor het eerst ontmoette. Zij
vertelden me dat ze voortaan voor mij
zouden zorgen en dat ik niet meer op
straat hoefde te leven. Ze beloofden me
dat ik naar school zou gaan, voldoende
eten zou krijgen en in een leuk huis zou
wonen samen met andere kinderen.
Ik ben heel blij dat Johan en Aynalem
Let Us Change hebben opgericht. Er
zijn zoveel kinderen in onze stad die
op straat leven en hulp nodig hebben.
Tijdens de eerste maanden waren we
ongeveer met elf. Ik moest eerst een
beetje wennen aan die nieuwe situatie,
maar al snel vond ik het geweldig. We
zijn eigenlijk zoals een familie met een
mama, een papa en heel veel kinderen.
Daarna kwamen er steeds meer kinde
ren bij ons wonen, ook kleuters en ba
by’s. Ik ben altijd blij als er kleintjes zijn,
want ik vind het leuk om voor hen te zor
gen. Ik heb ondertussen zo veel broers
en zussen, ik denk dat we de grootste
familie van Ethiopië zijn! Samen met en
kele van mijn zussen hebben we beslo
ten dat we later voor Let Us Change wil
len werken en de organisatie nog groter
gaan maken. We willen ervoor zorgen
dat er geen straatkinderen meer zijn in
Hawassa.”

Eerlijk werk voor een eerlijk loon
Er werken nu 25 mensen in de tehuizen van Let Us Change
onder leiding van Aynalem. Van poetsvrouwen, kokkin
nen en kinderverzorgers tot een chauffeur, verpleegster
en boekhoudster. De meeste van hen waren kansarm of
leefden op straat wanneer ze de job aangeboden kregen.
Let Us Change wil ook hen een vangnet bieden en onder
steunen met eerlijk werk voor een eerlijk loon, opleidin
gen en kost en inwoon.

7
jaarkrantje 2018.indd 7

25/03/18 21:08

Zo is het allemaal begonnen
Negen jaar geleden maakten
Johan en Aynalem hun grote
droom waar: een tehuis voor
straatkinderen in Awassa. Wat
begon als een droombeeld
werd al snel een thuis voor
meer dan negentig kinderen.

jongens die op straat woonden en ik
wierf bedelaars aan om in het hotel
te komen werken. Op dat moment
was ik nog niet bezig met het idee
om een tehuis voor straatkinderen
te beginnen. Dat idee kwam er pas
nadat ik bevriend werd met Johan.”

satie heel snel te groeien zonder dat

Johan: “Wanneer ik het verhaal van
Let Us Change vertel, start het altijd
met mijn vertrek naar Ethiopië negen
jaar geleden.Mijn originele plan was
om er een jeugdbeweging te beginnen. Maar eigenlijk is dat niet de
echte start van het Let Us Change
verhaal. Op het moment dat ik in
België mijn reis plande, was A
 ynalem
al lang bezig met het helpen van de
allerarmsten in Awassa.”

Johan: “We waren erg geraakt door
het lijden van de vele straatkinderen in Awassa en na veel babbels
besloten we om er samen iets aan
te doen. De voorbije jaren verliepen
als een echte rollercoaster. Toen we
met Let Us Change startten volgden
we vooral ons gevoel, we benaderden bedelaars en de kinderen die
in de allerarmste omstandigheden
leefden. De eerste stap die we ondernamen was negen kinderen van
de straat halen en onderdak beiden.
Vanaf dat moment begon de organi-

we vooruit helpen.”

Aynalem: “Voordat ik Johan leerde
kennen, werkte ik als manager in
een hotel. Ik hielp toen ook al drie

we het zelf goed beseften. Het ging
allemaal sneller dan verwacht, soms
zelfs angstaanjagend snel. Het is
niet altijd simpel geweest om Let Us
Change te runnen, maar het loont
de moeite als je ziet hoeveel mensen
Aynalem: “Voor de toekomst hebben we grote plannen, namelijk de
bouw van ons nieuwe, grote tehuis.
De bedoeling is dat niet alleen onze
kinderen daar gaan wonen, maar
ook dat we nog veel meer straatkinderen in onze organisatie opnemen
en een thuis geven. Verder is het ons
doel om meer inkomsten te genereren vanuit Ethiopië zelf. Zo willen we
onze weverij en bakkerij verder uitbreiden.”
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Meter & kind
Familie Robeyns
vertelt

We leerden Let Us Change kennen via de chiro
van onze kinderen. Johan was jarenlang actief
in deze jeugdbeweging en ook na zijn vertrek
als leider en verantwoordelijke begeleider is de
band tussen onze kinderen en Johan blijven be
staan. Onze dochter was zo enthousiast over
het initiatief dat ze zich wel eens als vrijwilliger
engageerde om koekjes te bakken, kinderen te
schminken op het buurtfeest of iets te verko
pen om wat geld in het laatje te krijgen. En zo
kwam natuurlijk ook haar vraag om meter of
peter te worden van een LUC-kindje. Het ging
ons niet zozeer om dat ene kindje natuurlijk, al
is het wel fijn om je financiële steun geconcre
tiseerd te zien in de foto van een blij gezichtje.
We zijn blij dat we een lokaal initiatief kunnen
steunen dat heel concreet én structureel resul
taat laat zien. Niet alleen nu worden de kinde
ren er beter van, maar ze krijgen de kans om
zelf hun toekomst in handen te nemen en ook
hun omgeving wordt niet vergeten. En dat vin
den we bijzonder knap! Het nieuwjaarskaartje
en af en toe een briefje tussendoor wordt in
ons gezin door iedereen met een fijne glimlach
onthaald. Blij dat we iets kunnen betekenen
voor iemand die haar wiegje had staan aan die
kant van de wereld waar het minder makkelijk
is om op te groeien dan hier.

Metekind Tsedey
vertelt
Ik ben Tsedey en woon nu 4 jaar bij Let
Us Change. Toen ik hier toekwam was ik
helemaal anders dan nu en sprak ik een
andere taal dan mijn broertjes en zusjes.
Dat was de taal van mijn ouders die op
het platteland woonden. Zij hebben mij
naar het bedelaarskamp van Hawassa
gestuurd toen ik heel klein was, omdat ze
niet meer voor mij konden zorgen. Daar
was het vuil, moest ik bedelen voor eten
en had ik geen plek om te slapen. Tot de
politie me naar Johan en Aynalem hun
thuis bracht. Sindsdien leerde ik Amhaars,
ga ik naar school, heb ik propere kleren en
een familie die me heel graag ziet. Later
word ik leerkracht om ook andere kinde
ren te helpen leren.
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Word meter of peter
Zorg
€10

School
€25
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Onderdak
€15

Eten
€35

Totale
maandelijkse
kost

€85
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België

Ethiopië
105.350.020 inwoners
96 inwoners / km2

11.491.346 inwoners
369 inwoners / km2

Gemiddeld aantal kinderen per vrouw

1,78

4,99

Gemiddelde leeftijd bij eerste kind

28,6

20

Medailles tijdens Olympische Spelen 2016

x6

x8

€ 2,50

€ 0,12
Prijs voor een koffietje
Auto’s per 1000 inwoners
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JAAROVERZICHT IN CIJFERS
In 2017
is er in totaal

Beginsaldo 2017

€ 36.254,63

93.850 euro
overgeschreven

Huidig saldo 2017

naar Ethiopië.

€ 39.629,20
Uitgaven in Ethiopië
Voeding .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44,8 %
Personeel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,8 %

€

Onderwijs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,2 %

De totale huurprijs voor de
huizen is gestegen, ondanks dat

we de vriendelijke eigenaar van
het meisjeshuis geen huur meer
moeten betalen.

Inboedel en nutsvoorzieningen  . 9,4 %

De voedselprijzen zijn weer erg ge
stegen. Een kind voeden kon 2 jaar
geleden met 80 eurocent per
dag, nu is dat 1,36 euro.

Huishuur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,1 %
Hulp aan mensen op afstand  .  . 2,0 %
Transport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5 %
Medische kosten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5 %
Kledij en ontspanning   .  .  .  .  .  .  . 0,3 %
Administratie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2 %

1640
totaal aantal
donaties in 2017

Uitgaven in België

Het blijft een enorme besparing
om in België de juiste kledij in te
zamelen en mee te nemen naar
Ethiopië.

inkomsten
2016

versus

€ 133.718,34

€ 134.058,92

uitgaven

Overschrijving Ethiopië  .  .  .  .  . 72,7 %
Financiële kosten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,3 %
Lonen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24,5 %
Communicatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2 %
Evenementen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,7 %
Verzekeringen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,7 %

2017

2016

€ 127.846,38

versus

2017

€ 130.684,35

Je vindt alle cijfers in onze jaarverslagen op www.letuschange.net.
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13 manieren

Word meter of peter

Doe een gift

Als meter of peter van Let Us
Change kies je ervoor om maande
lijks het onderdak, onderwijs, eten
en/of zorg van 1 kind te sponsoren.
In ruil mag je regelmatig post uit
Ethiopië verwachten met een foto,
een leuke tekening of brief van je
petekind.

Voor alle giften vanaf €40 op jaarbasis
ontvang je een fiscaal attest waarmee
je 45% van het geschonken bedrag te
rugkrijgt via je belastingsaangifte. Zo
betaal je maar €22 voor een gift van
€40. BE20 7430 5300 5056

Neem Let Us Change
op in je testament

Feest voor
Let Us Change

Verzamel
rosse centjes

Het duolegaat is een interes
sante formule voor je testa
ment, waarbij Let Us Change
je successierechten ten laste
neemt. Samen bepalen we
de bestemming van je gift.

Iets te vieren? Met Let Us
Change heb je een mooi
extraatje voor iedereen die
meeviert en tegelijk voor
onze kinderen in Ethiopië.

Je vindt onze spaarvarkens
bij Leuvense handelaren en
op onze evenementen.

Wil je meer weten over hoe jij kan steunen of zoek je
materiaal om te gebruiken op jouw benefietactie?
Ga naar ‘Steunen’ op www.letuschange.net of
mail naar info@letuschange.net.

Schenk een cadeau
Ontdek onze Ethiopische krui
den, dekens, manden en sjaals
als leuke must-have voor in huis
of als geschenk.
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om Let Us Change te steunen

Doe vrijwilligerswerk
Zin om je in België en/of
Ethiopië in te zetten voor Let
Us Change? Word vrijwilliger
op onze evenementen of als
leerkracht in onze tehuizen ter
plekke.

Kom naar
onze evenementen
Steun en maak kennis met
Let Us Change tijdens onze
Ethiopische maaltijden,
marktjes of tal van andere
evenementen..

Steun met je bedrijf
Blink uit als maatschappelijk
geëngageerde onderneming
via activiteiten, relatiegeschen
ken of sponsoring.

Steun met je school of vereniging
Ook als school of vereniging kan je je steentje bij
dragen met leuke benefietacties.

ns
en

Schenk materiaal
Hou onze oproepjes voor
laptops, duurzame 
kleding,
speelgoed en school
materialen goed in de gaten.

Vraag je gemeente
om te sponsoren
Wanneer je je vrijwillige inzet toont
voor een goed doel, wil je gemeente
misschien wel haar steentje bijdragen.
Neem een kijkje op de website van je
gemeente voor subsidies.

Trooper
Via www.trooper.be kan je
een percentje van je online
aankopen aan Let Us Change
schenken zonder €1 extra uit
te geven.
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Bedankt!
Zonder de inzet van honderden
vrijwilligers en sympathisanten
doorheen de jaren zou
Let Us Change
niet bestaan.

www.letuschange.net
info@letuschange.net
BE20 7430 5300 5056
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