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INLEIDING

2019… Het is 10 jaar geleden dat Johan een eerste keer naar Ethiopië trok. Niemand, en ook
Johan zelf niet, had ooit kunnen denken of durven dromen dat het zo zou uitdraaien: een plek
waar nu al 92 kinderen veilig kunnen opgroeien, en kunnen genieten van een zorgeloos
bestaan, gezonde voeding en kwaliteitsvol onderwijs. Met dit jaarverslag blikken we niet enkel
terug op 2018, maar proberen we een rode draad te trekken doorheen de 10 jaar, waarbij we
uit niets zijn begonnen met een droom, en nu 10 jaar later al zo veel dromen gerealiseerd
hebben. Maar één ding is duidelijk: we zijn het dromen nog niet afgeleerd. We gaan
onverminderd voort!
Er is enorm veel gebeurd in 2018 bij Let Us Change, op alle vlakken. Er zijn een paar kinderen
bij gekomen, en ook enkele kinderen zijn terug bij hun familie, voor verschillende redenen. De
bakkerij is eindelijk echt van de grond gekomen, maakt winst voor de tehuizen en creëert job
opportuniteiten voor vele mensen. In de tehuizen zijn verschillende aanpassingswerken
gebeurd, is er nieuw meubilair gekocht en zijn er verschillende investeringen gedaan.
Ook in België heeft Let Us Change niet stil gezeten. Meer dan ooit zijn er duurzame
samenwerkingen met verschillende bedrijven en organisaties. De financiële doelstelling zijn
gehaald en we hebben het zelfs beter gedaan dan verwacht. Dat komt mede door de
constructieve samenwerking met onze Nederlandse partner ‘Let Us Change Nederland’ en
onze Amerikaanse tak ‘Empower Ethiopia’.
Ook slagen we er in België keer op keer in om meer mensen te bereiken op onze evenementen
en marktjes. De inkomsten hieruit zijn soms wat beperkt gebleven, en dat is zeker een
werkpunt voor 2019.
Verdere professionalisering, vaste bronnen van inkomsten, een nauwere samenwerking tussen
alle entiteiten zijn de sleutels om ook van 2019 een succes te maken. Maar we willen ook
onze ervaring van de afgelopen 10 jaar doorgeven. Meer en meer krijgen we als vzw vragen
over de opstart of uitbouw van een vzw, over fondsenwerving, communicatie, vzw-recht,
partnerschappen,… Elke organisatie die een mooi en eerlijk doel nastreeft, wilt groeien en de
juiste mensen op de juiste manier wilt helpen is altijd welkom voor een gesprek.
Blijf dus zeker over ons praten, maar weet ook waarover je praat. We wensen je veel
leesplezier!
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ACTIVITEITEN IN ETHIOPIË
KINDERTEHUIZEN

Onze belangrijkste activiteit is nog steeds de tehuizen voor straatkinderen. Let Us Change
gebruikt het woord ‘weeshuizen’ bewust niet omdat een heel aantal kinderen nog een ouder of
beide ouders hebben. Die ouders zorgen echter niet meer voor hun kinderen omdat ze daartoe
niet meer in staat zijn wegens ziekte, een handicap of verslaving en armoede.
Het aantal kinderen in onze tehuizen is in 2017 gestegen met tien kinderen. In het begin van
het jaar woonden 80 kinderen bij Let Us Change, nu zijn dat er 90. Er wonen 40 meisjes en
jongens in het ‘meisjeshuis’, 16 grote jongens in het ‘jongenshuis’ en 29 baby’s en peuters in
het ‘babyhuis’.
THE BOYSHOUSE
Het jongenshuis is ons allereerste huis, hier is het allemaal begonnen. In 2010 zijn we het
huis beginnen huren en ondertussen hebben we er veel verbouwd. De eigenares moet nog een
deel van deze verbouwingen betalen en heeft op die manier schulden bij ons. Dat houdt de
huur relatief laag en het zorgt ervoor dat ze ons niet zomaar aan de deur kan zetten.
Onze 16 oudste jongens vanaf 12 jaar wonen hier en
omdat het huurcontract van het babyhuis sinds
september ten einde was hebben de baby’s en kleuters
er ook enkele maanden gewoond. De jongere kinderen
hadden hun eigen slaap- en speelruimtes achteraan het
huis en de grote jongens wonen vooraan. De jongens
zorgden goed voor hun kleine broers en zussen die op
hun beurt heel erg onder de indruk waren van de PlayStation-kwaliteiten van hun grote broers.
In dit huis bevindt zich ook de weverij en hebben we de voorraadruimtes voor voeding en kledij
voor alle tehuizen. Hier is ook het bureau voor onze administratie en boekhouding.
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THE GIRLSHOUSE
In het meisjeshuis wonen 40 kinderen waaronder alle meisjes van 5 tot 17 jaar en de kleinere
jongens van 5 tot 12 jaar. Oorspronkelijk was het plan om enkel meisjes in dit huis onder te
brengen maar gezien er veel meer jongens bij ons wonen hebben we besloten om het huis
gemengd te maken. Op straat leven er relatief weinig meisjes, dat komt omdat zij redelijk snel
van straat worden gehaald door lokale mensen die de meisjes voor kost en inwoon in dienst
nemen. Zo belanden Ethiopische meisjes van alle
leeftijden als dienstmeisje (of als prostituee) in een
huis. Meisjes zijn daarom veel moeilijker te bereiken
voor een organisatie als de onze.
In het meisjeshuis is het druk, 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. Zo’n zaken
werden 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 zorgt ervoor dat we liever gezamenlijk aan comfort inboeten om er een kind in
nood te kunnen bijnemen dan dat kind aan zijn of haar lot over te laten. We willen zoveel
mogelijk straatkinderen een eerlijke kans op een betere toekomst geven waardoor onze huizen
eigenlijk te vol zitten. Het blijft voor ons een moeilijke evenwichtsoefening tussen kwantiteit
en kwaliteit.
THE BABYHOUSE

Aan het begin van 2017 woonden de baby’s en kleuters in
het jongenshuis omdat we nog op zoek waren naar een
geschikt huis voor hen. In juni vonden we een goed huis
en verhuisden alle jongere kinderen naar wat we het
babyhuis noemen. Momenteel wonen hier 27 kinderen. De
meesten van hen gaan al naar school, de kleinsten blijven nog thuis.

HULP AAN ARMEN EN ZI EKEN

Let Us Change vangt vandaag 90 straatkinderen op in drie kindertehuizen. Sommige van hen
zijn wees, bij anderen zijn extreme armoede, verslaving of ziekte de belangrijkste redenen
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waarom de ouders niet voor hen konden of wilden zorgen. Omdat hun kinderen op straat een
bron van inkomsten waren is het dus niet voldoende enkel de kinderen op te vangen. Ook de
ouders van de kinderen hebben structurele hulp nodig.
Naast de ouders van de kinderen helpen we ook talloze kansarme bedelaars en gezinnen in de
regio. Dat doen we onder andere door het schoolgeld van hun kinderen en de huishuur te
betalen, maar ook door medische kosten te vergoeden. Moeders met kleine kinderen krijgen
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 is dat elk gezin
op middellange termijn financieel onafhankelijk wordt.
In totaal bestaat deze groep uit 120 mensen. Dat zijn de mensen die we steeds tegenkomen op
straat. Ze zijn onze link met de bedelaarsgemeenschap. Deze mensen wijzen ons andere
mensen aan om ook te ondersteunen. Dat is heel interessant want zij kennen een enorme
groep bedelaars en zien wie er echt in nood is. Ook dat maakt Let Us Change uniek: de directe
band met de bedelaarsgemeenschap.
LOKALE AMBACHT
WEVERIJ
Let Us Change maakt traditionele sjaals, dekens en biddoeken. Hiervoor zijn zes 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.
De wevers worden per stuk betaald: hoe meer ze willen
werken, hoe meer ze kunnen verdienen. Dat 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: Ethiopisch katoen uit Arba Minch. De wevers zelf vinden het
geweldig dat ze met de beste producten mogen werken. Ze kunnen creatief zijn en reiken zelf
nieuwe ontwerpen aan.
In België worden de geweven eindproducten regelmatig verkocht op benefieten. In Ethiopië
worden ook kleren gemaakt die gekocht worden door bezoekers (zowel Ethiopiërs als
buitenlanders). De weverij is een bron van inkomsten waarvan de opbrengst integraal naar het
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de kindertehuizen gaat. De samensmelting van de verschillende projecten bij Let Us Change is
erg mooi. Zo voetballen de wevers met de jongens, ze praten in op de bedelaars die op bezoek
komen en ze zijn trots dat ze goed verdienen maar ook dat ze hun steentje bijdragen aan de
kindertehuizen.
BAKKERIJ
Een andere bron van inkomsten voor Let Us Change is het bakken van brood. Het brood wordt
verkocht aan enkele restaurants. De winst die Let Us Change hieruit haalt is werk voor een
bakker en brood voor al onze kinderen, elke dag
opnieuw.
De bakkerij zal grondig veranderen vanaf volgend jaar.
Er is een samenwerking met een Italiaanse ngo om de
bakkerij uit te breiden in 2018. De bakkerij betekent
nog meer jobs voor het personeel van LUC en uiteraard
ook meer inkomsten voor de organisatie. Dat helpt ons
enorm vooruit om de hoge inflatie van de voedselkosten aan te kunnen. Let Us Change had
deze inkomst al ingerekend in 2016, maar dat hebben we helaas niet kunnen waarmaken.

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 de kans om zich op professioneel vlak in
te zetten en zich zo voor te bereiden op het latere werkleven. De
opleidingen waaruit deze studenten komen kunnen erg
uiteenlopend zijn maar doorgaans zijn dat richtingen in de socioculturele sector. De stagiaires zijn een grote aanwinst voor de
organisatie in Ethiopië omdat ze de kinderen dingen bijleren die
ze niet op school kunnen leren.
In België is er een grote groep van vrijwilligers die Let Us Change steunt op verschillende
manieren:
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•

Op verschillende marktjes hebben de vrijwilligers Let Us Change mee in de kijker
gezet;

•

Tientallen vrijwilligers hielpen op de quiz, benefiet, kerstmarkt en andere
evenementen;

•

De website wordt onderhouden door vrijwilligers;

•

Vrijwilligers vertalen regelmatig teksten voor de website;

•

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

•

Verschillende keren kon er ook op vrijwilligers gerekend worden om te rijden,
spullen te vervoeren of te gaan kopen;

•

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;

ACTIVITEITEN IN BELGIË, NEDERLAND EN DE USA

Om Let Us Change in beweging te houden werden er ook in 2018 allerlei evenementen
georganiseerd door Let Us Change, vrijwilligers, scholen of door mensen die Let Us Change
een hart onder de riem steken. Evenementen worden georganiseerd om drie redenen: om Let
Us Change bekend te maken, om mensen te sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking
en om geld op te halen. Hieronder kunt u lezen over de evenementen in 2018.
MARKTEN
Op verschillende marktjes verkoopt Let Us Change
Ethiopische goederen om zowel Ethiopië als Let Us Change
in de kijker te zetten. Die markten zijn er op evenementen
die door anderen georganiseerd worden evenals
evenementen georganiseerd door LUC zelf. Aan onze stand
staan vaak vrijwilligers die met persoonlijke ervaringen en
uitleg mensen een duidelijk beeld kunnen geven van wie
we zijn en wat we precies doen in Ethiopië. Het toppunt van alle markten blijft de Leuvense
kerstmarkt in december. Daar krijgen we de mogelijkheid twee weken lang Ethiopische
producten als sjaals en manden te verkopen. Bij deze wil LUC alle vrijwilligers bedanken die
ons daar geholpen hebben alsook de organisatie van de Leuvense kerstmarkt.
SCHOLENWERKING
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Ook scholen steunen Let Us Change door sponsoracties te organiseren of door middel van een
verkoop. In 2017 deden volgende scholen een actie voor ons: het Assinklyceum in Nederland,
DvM Humaniora Aalst, de basisschool van Kortenberg, De Bloesem in Munster Bilzen, 't
Klavertje in Bierbeek, de Marialoopschool in Marialoop, de Klaproos in Geraardsbergen, De
Ark, de Sint-Jansschool in Leuven en het Heilig Hartinstituut in Heverlee.
DE WARMSTE WEEK
De Warmste Week is een jaarlijkse actie van de Vlaamse radiozender Studio Brussel en Rode
Kruis-Vlaanderen. Ook in 2018 werd er alweer een recordbedrag ingezameld. Helaas vertelt
de Koning Boudewijnstichting niet wat de herkomst is van dit bedrag, en storten ze het in een
aantal keer, zodat we op dit moment ook nog niet weten of we ‘alles’ hebben gekregen.
WERELDSE ZONDAG DOOR WERELDCAFE COOP
Wereldse zondag is een evenement dat georganiseerd wordt door Wereldcafé Coop te Leuven.
Elke maand houden zij het café een zondag open ten voordele van een goede doel. In
december was het dit jaar aan ons. Op die zondag werden typische gerechten als Doro Watt,
Injerra en Chiro bereid om iedereen kennis te laten maken met de Ethiopische keuken. Er was
ook een Ethiopisch marktje waar je terecht kon voor originele kerstcadeautjes. Bedankt
Wereldcafé Coop om ook dit jaar weer een zondag voor ons te openen!
LUC’SKE
Luc’ske is een levensgroot spaarvarken waar mensen hun ros geld in kwijt kunnen. Het varken
is erg populair. Dit jaar stonden er een tiental verspreid over heel Vlaams-Brabant. Ze stonden
onder andere in bakkerijen, slagerijen, kapperszaken en frituren. Overal is het spaarvarken
een groot succes. De bedoeling is dat LUC’ske de aandacht trekt en vragen oproept. Hij is dus
niet enkel nuttig om rosse centen te verzamelen maar ook als gespreksonderwerp en om Let
Us Change onder de aandacht te brengen.
LEZINGEN EN 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. Let Us Change ziet dat als een ontzettende meerwaarde in de
sensibilisatie om zo een groter publiek te bereiken. Bent u ook geïnteresseerd, stuur gerust
een e-mail naar het adres: info@letuschange.net.
OORBELLENWORKSHOPS

8

Twee gemotiveerde vrijwilligers staken ook dit jaar weer de handen uit de mouwen. Zij hebben
zelf een doorlopende actie op poten gezet. Karen en Anneleen gaan bij mensen thuis een
oorbellenworkshop geven. Niet enkel leren geïnteresseerden hoe ze mooie oorbellen maken,
ze maken er ook die LUC kan verkopen op onze marktjes. Het is een perfecte combinatie van
sensibilisatie en het vergaren van een extra inkomst. Bent u zelf geïnteresseerd? Neem dan
zeker contact op met ons!
LEUVEN AUTOVRIJ
Op zondag 27 augustus was er geen auto te bekennen in het centrum van Leuven. De stad was
zoals elk jaar acht uur lang autovrij. Dat geeft onder andere verenigingen de kans om
activiteiten te organiseren. Wij hadden een standje op het martelarenplein waar we cake,
cookies, brownies, en vers gemalen Ethiopische koffie verkochten. Ook op evenementen als
deze is het spaarvarken LUC’ske van de partij.
EMPOWER ETHIOPIA
In de Verenigde Staten van Amerika organiseerde onze partner Empower Ethiopia een aantal
fundraising aciviteiten namelijk: Clinton Kudas Swim Club Fundraiser, Waterford-Halfmoon
Change for Change School Drive, Color Me RAD Road Race, Menands Summer Mingle en
Festival of Nations.
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JAARLIJKSE KOSTENANALYSE VZW LET US CHANGE ETHIOPIË
EVOLUTIE

Financiële evolutie LUC
€ 250 000,00

Astitel

€ 200 000,00
€ 150 000,00
€ 100 000,00
€ 50 000,00
€ 0,00

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Inkomsten € 2 150 € 33 26 € 59 10 € 75 78 € 105 9 € 133 7 € 134 0 € 221 7
Uitgaven € 2 150 € 21 98 € 51 22 € 67 29 € 104 4 € 127 8 € 130 6 € 190 1
Verschil
€ 0,00 € 11 28 € 7 884 € 8 487 € 1 581 € 5 871 € 3 374 € 31 57

Inkomsten 2017 vs 2018
€ 40 000,00
€ 35 000,00

Astitel

€ 30 000,00
€ 25 000,00

€ 20 000,00
€ 15 000,00
€ 10 000,00
€ 5 000,00
€ 0,00

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Inkomsten 2017 € 12 6 € 6 19 € 5 55 € 9 34 € 12 4 € 8 16 € 11 4 € 14 4 € 7 90 € 5 24 € 13 8 € 27 0

Inkomsten 2018 € 11 5 € 8 81 € 10 3 € 22 6 € 37 7 € 19 6 € 9 89 € 21 2 € 10 6 € 15 7 € 16 5 € 37 5
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EINDRESULTAAT
We hebben 31.000 euro meer binnengekregen dan we hebben uitgegeven in 218. Dat is een
succes, maar kan evenzeer een risico zijn. Voor ons was dit een doel. We moest een grotere
reserve inbouwen en dat is ons gelukt.
Deze reserve is cruciaal omdat we het risico liepen om na een paar slechte maanden geen geld
meer op onze rekening te hebben. Geen geld, betekent dat bijna 100 kinderen van dag op dag
op straat zouden vliegen. Dat kan niet gebeuren natuurlijk. We zijn het aan onszelf verplicht
om een reserve te hebben die groot genoeg is om bij voorkeur 6 maanden in de toekomst te
kunnen kijken. Bij ons stijgen de maandelijkse uitgaven enkel, dus is het ook belangrijk dat
zowel in reële cijfers als in maanden uitgedrukt, onze reserve groeit.

SPONSORS
ORGANISATIES
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BEDRIJVEN
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