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De stichting

Terugblik

Kune Zuva

Het jaar zit er weer bijna op. Afgelopen jaar hebben we
naast onze steun aan studenten (z.o.z.) o.a. de volgende
grotere projecten in Ethiopië aangepakt:

Stichting Kune Zuva steunt steeds meer mensen. Kune
Zuva betekent “de zon schijnt”. Dit is ook direct het
doel van deze stichting 'de zon laten schijnen door
mensen kansen te geven in het leven'. Wij richten ons
op mensen in Afrika die het door omstandigheden
moeilijk hebben, maar met wat steun vaak een flinke
sprong vooruit kunnen maken. Dit doet Kune Zuva door
het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van
kleinschalige projecten. Momenteel zijn dit 48 lopende
projecten in Ethiopië, Namibië, Zimbabwe en Tanzania
Uitgebreide (achtergrond) informatie
projecten is te vinden op www.kunezuva.nl.

over

onze

De middelen
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief heeft Kune
Zuva ruim € 8.500 aan giften ontvangen. Naast
particulieren zijn er ook steeds meer organisaties die
ons een warm hart toedragen. Daardoor konden we in
2008 ruim € 36.000 aan zinvolle projecten besteden.
Een geweldig resultaat, waarvoor dank!

De renovatie van kleuterschool Enat, zodat de kinderen
veilig kunnen spelen en er een hygiënisch toilet is.
De meubilering van een (computer) trainingscentrum in
Yabello. Hierdoor kunnen per jaar minimaal 120 jongeren
op typemachines en computers leren werken.
Ook
enkele typemachines hebben wij recent, vanuit hier
kunnen leveren.
De eetzaal van de lagere school van Dharito. Hierdoor
kunnen de 400 leerlingen nu eten aan tafels, in een
eetzaal beschermd tegen zon en regen.
Het meubileren van de katoenschool in Arba Minch (zie
vorige nieuwsbrief). Drieduizend kinderen zitten nu niet
meer op keien en boomstammen maar op bankjes aan
tafels in de klas. Momenteel wordt onderzocht hoe we
deze school verder kunnen helpen het bouwen van
toiletten en het renoveren van de vloeren en muren van
de lokalen

Even voorstellen…
Marta Abebe Mamo, contactpersoon studenten, Ethiopië
Sinds 2004 is Marta (26) actief betrokken bij Kune Zuva. Zij is oudste van vier kinderen en heeft, nadat haar vader
arbeidsongeschikt werd, de universitaire studies van haar broer en oudste zus financieel ondersteund. Beiden zijn nu
afgestudeerd, terwijl haar jongste zus net van start is gegaan met een studie sociale wetenschappen.
Marta’s droom was om Europa te ervaren. In 2006 was het zover en werkte zij één jaar in Nieuw-Vossemeer als au
pair. Het ideale moment om de mensen achter Kune Zuva nog bet er te leren kennen. Maar ook om haar kennis te laten
maken met onze manier van leven en werken.
Haar marketing opleiding heeft Marta na terugkeer in Ethiopië met onze hulp afgerond. Zij begeleidt onze studenten
(z.o.z.) en is ook actief in het grotere ontwikkelingswerk van een andere lokale organisatie. Zij doet de zogenaamde
“impact analyses”. Hierbij wordt achteraf vastgesteld wat de werkelijk impact is van diverse grotere
ontwikkelingsprojecten, gefinancierd door o.a. de Verenigde Naties. Tot nu toe zijn ook deze resultaten bemoedigend.
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Onze studerende en afgestudeerde studenten, Ethiopië
Het bedrag dat wij jaarlijks via onze nieuwsbrief ontvangen, wordt grotendeels gebruikt om individuele studenten te
steunen. Voor de grotere projecten wordt meestal specifiek naar sponsors gezocht. Het zijn juist de individuele
studenten, die dankzij uw hulp hun opleiding kunnen starten of vervolgen. Voorheen hadden we een mix van meiden en
jongens, waarbij de jongens vaak uit een achtergestelde groep kwamen of geen ouders meer hadden. Vanaf dit jaar
richten we ons voornamelijk op meiden omdat het voor hen het moeilijkst is om steun te vinden binnen hun eigen kring.
Door de jaren heen zijn er, met onze hulp, 18
studenten aan de universiteit afgestudeerd en 15 aan
andere opleidingen zoals middelbare beroepsopleidingen. De meeste uit Ethiopië maar ook enkele
in Tanzania, Zimbabwe en Namibië.
De eerste, Dilatbiya, is in 2001 begonnen en in 2006
afgestudeerd in medicijnen. Destijds is hij met zijn
moeder en broertje gevlucht uit Eritrea. Tijdens zijn
studie werkte hij al in het lokale ziekenhuis om
ervaring op te doen en zijn moeder van enig inkomen
te voorzien. Nu doceert hij aan de medische faculteit.
Afgelopen jaar alleen al zijn er tien van onze
studenten afgestudeerd aan de universiteit. Zes
nieuwe meiden zijn dit schooljaar van start gegaan,
wat het totaal aan universitaire studenten dit jaar op
16 brengt. Er zijn ook drie meiden begonnen met een
beroepsopleiding. Het totaal aantal deelnemers aan
een beroepsopleiding komt hiermee dit jaar op acht.
Studeren is in Ethiopië aan de universiteit mogelijk
met een overheidsbeurs. Het is dus in principe voor
“iedereen” bereikbaar. Zolang je cijfers op de
middelbare school hoog genoeg zijn. Na je afstuderen
wordt de beurs terug betaald door een aantal jaren
voor de overheid te werken. Pas daarna krijg je het
uiteindelijke diploma. Deze maatregel voorkomt dat
goede studenten verdwijnen naar de westerse wereld.
Het afronden van een universitaire opleiding betekent
een Bachelor graad, vergelijkbaar met onze HBOstudenten. Topstudenten kunnen daarna verder gaan
voor een Master-graad. Eén van onze studenten heeft
intussen zijn Masters, twee hopen hier binnenkort
mee van start te gaan.

De overheidsbeurs voorziet in het lesgel d van de
universiteit, onderdak en eten. De bijdrage van Kune
Zuva zorgt ervoor dat de studenten naar de universiteit
kunnen afreizen en tenminste eenmaal per jaar naar huis
kunnen. Niet de student, maar de overheid kiest de
universiteit en dat kan wel 1000 km van je woonplaats
zijn. De overheidsbeurs dekt ook niet de kosten van
basisbenodigdheden als zeep en kleding of schrijfwaren
en het maken van kopieën. Geld hiervoor wordt, zoals
Marta voor haar broer en zussen, veelal door de familie
opgebracht. Voor een arme familie betekent het dat
studeren toch niet mogelijk is, ondanks de beurs. De
financiële bijdrage die deze studenten gemiddeld van
Kune Zuva ontvangen is 160 Euro per jaar.
Als je cijfers niet hoog genoeg zijn om naar de
universiteit te gaan, kun je een beroepsopleiding volgen.
Die opleidingen worden meestal niet gesubsidieerd door
de overheid. De beroepsopleidingen die wij steunen
varieren in duur van enkele maanden tot 3 jaar. Kune
Zuva helpt met lesgeld, terwijl de leerling meestal thuis
kan blijven wonen. De bijdrage varieert van 270 tot 500
Euro per jaar.
Hiwot kon geen werk vinden na haar middelbare school.
Zij heeft een driejarige opleiding in informatiekunde
succesvol afgerond. Ze werkt nu, op een dagreis van haar
ouderlijk huis, bij het (computer) trainingscentrum in
Yabello. Hier stimuleert zij andere meiden hun studie
serieus te nemen. Zij is één van de 4 studenten die dit
jaar hun diploma van een beroepsopleiding hebben
behaald.
Diverse, dankzij uw hulp, afgestudeerden zetten zich nu
vrijwillig in om nieuwe studenten te begeleiden. Hierdoor
kan Kune Zuva meer studenten succesvol steunen.

Kerstwens van Kune Zuva
Zoals u kunt lezen blijft Kune Zuva zich actief inzetten in Afrika. De Stichting werkt hard aan continuering van haar
projecten. De focus ligt op onderwijs in alle fases vanaf kleuteronderwijs tot universiteit en alles daartussen voor
achtergestelde groepen (in sommige landen b.v. vrouwen!) in de samenleving. Deze projecten lopen meestal over
meerdere jaren. Daarbij blijft uw (financiële) steun van essentieel belang.
Ook dit jaar sturen wij u als kerstwens deze nieuwsbrief. Wij hopen dat u onze stichting wilt steunen met een
donatie op giro 5837915 t.n.v. Kune Zuva te Nieuw Vossemeer (internationale overmakingen via IBAN NR. NL
41 PSTB 000 5837915 - Swift Code PSTB NL 21). Hiermee wenst u niet alleen ons een gelukkig 2009, maar
laat u de zon weer schijnen voor een paar mensen in Afrika! Alvast bedankt, ook namens onze vrienden in
Afrika!

'n Liefdevolle Kerst en 'n Zonnig 2009 !

