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Voorwoord
In een wereld vol veranderingen moeten wij ons continu aanpassen. Als persoon, maar ook als
organisatie. Hoe gaan we de inflatie te lijf? Hoe springen we om met stijgende loonkosten? Hoe
kunnen we sociaal ondernemen naar een nieuw niveau tillen? Wat is pure transparantie voor ons?
We zijn er constant mee bezig, maar we mogen niet vergeten waar het uiteindelijk om draait: om die
mensen wiens leven elke dag stilstaat en elke dag opnieuw begint met dezelfde problemen: “Ik heb
koud, ik heb honger, ik ben hier niet veilig.”
Met Let Us Change blijven we in verandering, en blijven we groeien, maar we laten niemand achter.

Karlien Mollemans
Voorzitter bestuursraad Let Us Change vzw

Ik wens je met dit jaarverslag veel leesplezier, maar vooral: veel inspiratie.
Karlien Mollemans
Voorzitter

MISSIE EN
VISIE

Missie en visie
In Ethiopië leven er volgens Unicef 600.000 kinderen op straat. Die kinderen groeien
verstoten, vaak eenzaam op. Hun veiligheid, ontwikkeling en toekomst zijn voortdurend
in gevaar door conflicten, misbruik en uitbuiting. Hier doet Let Us Change iets aan,
samen met jou.

Ieder kind heeft een veilige basis nodig van waaruit ze de wereld kunnen ontdekken,
waar ze liefdevolle zorg en aandacht krijgen om goed te kunnen ontwikkelen. Van hieruit
geven kinderen hun persoonlijkheid vorm, bouwen ze zelfvertrouwen op en ontwikkelen
ze relaties. Het is het vangnet waar ze altijd op kunnen terugvallen en helemaal zichzelf
kunnen zijn als kind.
Let Us Change zet zich al 11 jaar in om kwetsbare kinderen in Hawassa een thuis en
toekomst te geven. Dat doen we vandaag met de organisatie van 3 tehuizen voor 92
kinderen, ondersteuning op maat voor 40 gezinnen en lokale versterking via jobs,
materiële steun en medische hulp. Door te investeren in kwetsbare kinderen en hun
omgeving, doorbreken we de vicieuze cirkel en kunnen ze later uitgroeien tot sterke
volwassenen die de samenleving ondersteunen. Zo hoeft het niet andersom te zijn.

Waarom richten we ons op thuisloze kinderen?

600K
36 miljoen kinderen in Ethiopië leven in
armoede. Zij hebben veelal geen
toegang tot medische zorg, onderwijs of
sociale bijstand. Ongeveer 600.000
kinderen leven op straat.

De meeste straatkinderen zijn afkomstig
van het platteland. Zij worden door hun
ouders naar de steden gestuurd omdat
die de zorg voor hun kind niet langer op
zich kunnen nemen. Elk jaar worden
20.000 kinderen door hun ouders
verkocht aan mensenhandelaars.

Geweld, gedwongen prostitutie,
mensenhandel, etc. Het leven op
straat
veroorzaakt
ernstige
trauma’s. Straatkinderen kampen
vaak met gezondheidsproblemen,
anafalbetisme, drugsverslavingen,
en seksuele aandoeningen.

Waarom doen we aan sociaal ondernemen?

54

Let Us Change had 54 personeelsleden
in dienst in 2019. 35 van hen werden
gered van de straat. Zij zouden op eigen
houtje de weg naar de reguliere
arbeidsmarkt niet vinden. Let Us
Change voorziet hen van een opleiding,
kost en inwoon en een eerlijk loon. Dit
geeft hen een tweede kans om hun
leven weer op de rails te krijgen.

Bij sociaal ondernemen staat de groei van
individuen centraal. Het is belangrijk dat de
personeelsleden gemotiveerd worden en
blijven. Dit kan door een job op maat te
voorzien. Bij Let Us Change is er een grote
variatie aan jobs: kok, opvoeder, wasvrouw,
wever, bakker, chauffeur, verkoper,
poetsvrouw, verpleegster, bewaker of
logistiek personeel. Voor elk wat wils.

De hele gemeenschap heeft baat
bij sociaal ondernemerschap. Door
een weverij, bakkerij en 4 winkels
te openen in Hawassa, kan de
lokale bevolking stoffen, sjaals,
brood en injera kopen aan lage
tarieven.
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Overzicht van de inkomsten in 2019
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In 2019 kreeg Let Us Change €249.094,89
inkomsten binnen. Dit was €27.365,73 meer dan in
2018. Een groot deel van de inkomsten is verkregen
via particuliere giften. Hieronder vallen de
maandelijkse giften via peter- en meterschappen
en eenmalige donaties .

Giften van particulieren
37,67%

In 2019 brachten giften van
particulieren €93 850 op. Dat is
maar liefst 37,67% van het totale
inkomen van de vzw. Deze
inkomsten worden gegenereerd via
inzamelacties van particulieren,
eenmalige donaties, of maandelijkse
steun via meter- en peterschap.

Meter- en peterschap
Het meter of peterschapsproject houdt in dat personen, bedrijven of families een maandelijkse bijdrage leveren voor de zorg van één kind
bij Let Us Change. Er is keuze uit verschillende pakketten: €10/maand voor de algemene zorg, €15/maand voor onderdak, €25/maand voor
onderwijs en €35/maand om een kind te voorzien van drie gezonde maaltijden per dag. Onze 150 meters en peters zorgen voor €57.151 op
jaarbasis.

Giften van organisaties

25,8%

Giften
van
organisaties
leverden €64 329,23 of 25,8%
van de inkomsten op. Onder
organisaties horen bedrijven,
verenigingen, scholen en
andere groepen die in naam van
hun organisatie een donatie
overmaken aan Let Us Change.

De Warmste Week
Jaarlijks vindt in de laatste week van december de Warmste Week van Studio Brussel plaats. Bij deze grootschalige actie dragen
miljoenen Vlamingen hun steentje bij om één van de 2.033 geregistreerde goede doelen te steunen. Let Us Change vzw is ook één van die
doelen. In 2019 werden 9 acties georganiseerd ten voordele van Let Us Change. Onder andere een hotdogverkoop, vinylbeurs, babysit-actie
en een sponsorloop werden in de strijd gegooid om geld in te zamelen voor Let Us Change.

Giften zonder fiscaal attest

18,1%

Giften zonder attest leverden €45.078,73 op. Dit zijn hoofdzakelijk
donaties van onze zusterorganisatie ‘Empower Ethiopia’ in de
Verenigde Staten (€37.325.55) en stortingen in pasmunt dankzij
‘Luc’ske het spaarvarken’. Hier kunnen mensen een vrije bijdrage
in deponeren in verschillende trefpunten (€1.402,83).

Empower Ethiopia
Empower Ethiopia is een 501(c)3 corporatie die opereert als een onafhankelijke non-profit organisatie in Albany, New York. De organisatie
ondersteunt het programma van Let Us Change, en levert jaarlijks een gulle bijdrage om de kinderen in de tehuizen te onderhouden. In 2019
bedroeg de schenking €37.325.55. Vanaf juli 2020 zal de organisatie ook een voltijdse werkkracht in dienst stellen om extra
fondsenwerving te voorzien voor Let Us Change.
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In 2019 werd €262.270,06 uitgegeven vanuit de vzw.
Dit wil zeggen dat we een tekort van €13.175,17
boekten. Dit bedrag konden we bijpassen dankzij
onze reserve. Hierdoor gingen we 2020 alsnog in
met een positieve balans van €61.730,60.

Zuidwerking Ethiopië

75.80%

Het
overgrote
deel
(75.8% of €198.826,20)
van de uitgaven gaat
rechtstreeks naar de
Zuidwerking in Ethiopië.
80% van dit bedrag
wordt geïnvesteerd in
de kinderwerking in de 3
tehuizen in Hawassa
(uitsplitsing in volgende
slide). De overige 20%
gaat naar projectwerk.

Projectwerk: Bakkerij en winkels
Naast de reguliere werking in de drie tehuizen, wordt jaarlijks budget toegekend voor lopende projecten. In 2019 werd sterk geïnvesteerd in
de bakkerij en alles wat er bij komt kijken. Zo hebben we een vrachtwagen aangekocht (€10.000), en een aluminium laadruimte bevestigd
aan deze vrachtwagen (€9.000), zodat deze optimaal kan benut worden voor transport voor de bakkerij. Verder hebben we 4 winkeltjes
geopend (€11.600) voor de bakkerij en hebben we zware kosten gedaan voor het herstel van onze auto (€9.500).

Uitsplitsing uitgaven in de 3 tehuizen
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Voeding blijft veruit de grootste kost bij Let Us Change.
We zien een continue stijging in deze uitgaven,
specifiek door de enorme inflatie in Ethiopië, die
vooral voelbaar is bij de aankoop van voeding.
De personeelskost is door de jaren gestegen. Er zijn
steeds meer kinderen gekomen, en dat gaf natuurlijk
een nood aan meer werkkrachten. In totaal waren 54
mensen aan de slag binnen Let Us Change. Driekwart
van hen is afkomstig van de straat, en kreeg via ons
een opleiding, kost en inwoon en een eerlijk loon.
Omdat we ook in Ethiopië echt willen inzetten op
professionalisering, hebben we het afgelopen jaar ook
een aantal nieuwe, gediplomeerde mensen in dienst
genomen. Deze personeelsleden moeten we daardoor
een hoger loon uitbetalen.

Personeelskosten in België
16.04%

De grootste kost in België was in
2019 de personeelskost. Die
bedroeg €42.077,32 of 16,04% van
de totale uitgaven.
Vanaf 2009 t.e.m. 2014 zette Johan zich volledig vrijwillig in voor Let Us Change. Toen hij in 2015 besloot om voltijds in dienst te treden,
keerde hij zichzelf de eerste 4 werkmaanden geen loon uit. Nadien werd dit opgetrokken naar een relatief laag loon. Pas vanaf 2019, met het
oog op de komst van een nieuwe collega om het team te versterken, werd het loon opgetrokken naar barema 329.01 B1c. Deze stap was
nodig voor de professionalisering van de organisatie, om zo geschikte kandidaten aan te trekken om zich bij Let Us Change te voegen. Let
Us Change hecht het allergrootste belang aan transparantie hieromtrent. Om aan te tonen dat zoveel mogelijk budget rechtstreeks bij ons
doel terecht komt, en geen geld verdwijnt. De loonkost van 2019 kan opgedeeld worden als volgt: Brutoloon €32.235,17, RSZ bijdrage
werkgever €9.188,17, arbeidsongevallenverzekering €143,49, bedrijfsgeneeskundige dienst €231,11, Provisie vakantiegeld €279,38.

Uitsplitsing andere kosten
2.47%

Andere kosten omvatten:
Huur zalen €1.279,80
Publiciteit en drukwerk €1.172,90
Sociaal secretariaat €845,73
Financiële kosten €729,57
Verzekeringen €472,82
Wettelijke bekendmakingen €362
Vormingen €115
Representatie €19,75

Publiciteit en drukwerk
In 2019 namen we de branding van Let Us Change onder handen. Hierdoor werd een ruimer budget uitgetrokken voor drukwerk en
publiciteit dan in 2018. We hechten overigens veel belang aan persoonlijke communicatie met onze sponsors: zij ontvangen jaarlijks een
kwalitatief jaarkrantje bij hun fiscaal attest. Peters en meters krijgen vaker post, vanuit Ethiopië. Hiervoor wordt eveneens budget
uitgetrokken. Dit versterkt de verbondenheid tussen de organisatie en de sponsors.

DOELSTELLINGEN
2020-2025*
*CONFORM MET DE DUURZAME
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (DOD)

Meer opvang voor thuisloze kinderen

De opvang, educatie en zorg voor thuisloze kinderen in Hawassa blijft onze prioriteit. We blijven investeren in onze
partnerschappen met de locale autoriteiten en NGO’s die zich voor dit gezamenlijke doel inzetten. Op lange termijn willen
we een grotere financiële reserve uitbouwen, zodat we de gehele kosten in de tehuizen moeiteloos kunnen dekken, en
eventueel het aantal kinderen in de tehuizen kunnen uitbreiden. Op die manier kunnen we het overige budget investeren in
lopende of nieuwe projecten.

Meer winkels en lokale productie van brood en zuivel

De komende jaren willen we meer inzetten op sociaal ondernemerschap. Op termijn willen we groeien door de bakkerij uit
te breiden met 12 extra injera-ovens en met nog 6 extra winkels in arme buurten in Hawassa. Injera is goedkoper dan brood
en wordt quasi dagelijks gegeten in Ethiopië. Door ons aanbod hierin te vergroten kunnen we meer mensen uit de
gemeenschap voorzien van voedzaam, goedkoop eten. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar de kinderwerking in de
tehuizen. In de toekomst willen we ook zelf koeien aankopen zodat we naast brood en injera ook zuivelproducten kunnen
aanbieden in de winkels. Deze uitbreidingen gebeuren in partnerschap met de Zuidwerking en de Italiaanse non-profit IPO.

Meer personeel en opleidingen

Meer sociale ondernemingen, betekent meer jobcreatie. In de toekomst willen we nog meer mensen, in het bijzonder
vrouwen, van het leven op straat redden. We willen partnerschappen uitbreiden met organisaties die hun expertise kunnen
toepassen op de opleidingen voor ons personeel. Door het totaalpakket aan te bieden (begeleiding, opleiding, kost en inwoon
en een eerlijk loon) creëren we een duurzamer toekomstplan voor mensen in nood.
Ook in de Noordwerking willen we het team uitbreiden. Door een tweede personeelslid in dienst te nemen, versterken de
groeikansen. Vanaf 2020 zal een extra projectmedewerker zich inzetten voor de communicatie, beleid en fondsenwerving.

Fair trade producten in België

Door de lokale productie op te drijven, willen we ook de mogelijkheden bekijken om deze producten in grotere getalen naar
België te halen als Fair Trade producten. De inkomsten die gegenereerd worden via de verkoop van koffie, thee, kruiden en
stoffen in België, worden integral geïnvesteerd in de Zuidwerking. Om de haalbaarheid van dit idee in te schatten, moeten we
komende jaren op zoek gaan naar geschikte partners met de nodige expertise.

Blijven doen wat we doen!

In het algemeen willen we vooral blijven verderzetten waar we mee bezig zijn. We willen blijven vechten tegen
(kinder)armoede, ongelijkheid en politieke corruptie in Ethiopië. Er is altijd ruimte om te groeien en om bij te leren, maar
onze methode is doorheen de jaren zeer effectief gebleken, dus blijven we het pad bewandelen waar we ons nu op
bevinden. Onze werking affecteert geen miljoenen mensen, maar de mensen die we bereiken helpen ondersteunen we
in hun totaliteit. Voor deze mensen zijn wij geen druppel op een hete plaat, en we hopen dat we dit verschil kunnen
maken voor zoveel mogelijk kwetsbare mensen in Ethiopië.

Vragen?
Contacteer ons!
www.letuschange.net
info@letuschange.net

