Jaarverslag 2020

Voorwoord
Ethiopië heeft een absurde periode achter de rug. De uitbraak van Corona, maar eind 2020 brak ook het
burgerconflict uit in het Noorden. Het stelt ons heel veel vragen: Wat als dit conflict escaleert? Wat als corona
echt uitbreekt bij ons?

En we denken na op 2 fronten: In Ethiopië en hier in België. Dit doen we continu samen waarbij we simultaan
proberen te groeien en te veranderen naar de best mogelijke zorg voor zoveel mogelijk kinderen. Samen met
enkele experten starten we een strategische denkoefening op om ons te wapenen tegen een moeilijke toekomst.

Karlien Mollemans
Voorzitter bestuursraad Let Us Change vzw

Met Let Us Change blijven we in verandering, en blijven we groeien, maar we laten niemand achter. 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 12 jaar in om kwetsbare kinderen in Hawassa een thuis en
toekomst te geven. Dat doen we vandaag met de organisatie van 3 tehuizen voor 85
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 50 personeelsleden
in dienst in 2020. 32 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.

TEAM
2020

Empower Ethiopia

Let Us Change vzw

Verenigde Staten

België

Let Us Change Ethiopia

Gabby Fisher en Lisa Buoniconto

Johan Vandenbossche
Oprichter en zakelijk leider

Aynalem Wolde Amanuel
Oprichter

Stéphie Vandenbossche, Karlien Mollemans,
Eline Nys en Frederik Van Buggenhout
Bestuursraad

Robel Abate

Ethiopië

Stichting Let Us Change
Nederland

Jos Heijhuurs, Laura Zweers,
Wout Vanzoelen en Max
Tiemessen

Zakelijk leider

INKOMSTEN

Overzicht van de inkomsten in 2020
Subsidies

Let Us Change is heel trots dat de grootste
bron van inkomsten particuliere giften zijn, het
toont ons draagvlak en het vertrouwen bij ons
network.

Andere

Evenementen

Giften bedrijven

Giften zonder attest
Giften Particulieren

Giften organisaties

In totaal had Let Us Change een inkomst van
303,851,91 euro. Ondanks Corona een sterke
stijging in vergelijking met vorig jaar. Dit door
de groei in verkoop en enkele grote projecten
die in België warden goedgekeurd.

UITGAVEN EN
INVESTERINGEN

Overzicht van de uitgaven in 2020
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Verplaatsing
Evenementskosten

Let Us Change heeft in 2020 een
totale uitgave gehad van
270,941,82 euro. 2/3 ging
onmiddellijk naar Ethiopië waar
voeding, personeel, onderdak en
onderwijs de grootste kosten zijn.
Een heel groot deel van de
personeelskost zouden we
kunnen ‘boeken’ onder steun aan
de doelgroep, daar de meeste
personeelsleden ook een
verleden van op straat hebben.

Uitsplitsing uitgaven in de 3 tehuizen
Voeding
Personeel
Onderwjis
Onderoud en herstellingen
17.4

Huishuur

16.7

Water, elektriciteit, hout

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.

Verzorging, ontspanning, kledij
Medische kosten
Kantoorbenodigdheden
15.7

32.1
8.6

6

0.3

0.9

2.4

Dit zijn cijfers van
2019 omdat Ethiopië
een ander
kalenderjaar heeft.

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.

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. In 2020 zijn hier 5 winkels bijgekomen. 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. In 2020 kwam er een extra projectmedewerker bij om ondersteuning te bieden in communicatie 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. De keten zo kort
mogelijk houden, en de winsten naar de juiste plekken sturen is het doel!

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

