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Drie jaar gelden hebt u ons 70.000,- Ethiopische birr gegeven voor zeven arme en 
wanhopige vrouwen met de bedoeling het leven van deze vrouwen en hun gezin te 
veranderen. Streven naar een eigen bedrijf en verandering van hun leven, - wat deze 
gift mogelijk maakte - was echt een gebeurtenis die hun leven heeft veranderd voor 
deze vrouwen en hun gezin, die het het meest nodig hadden. 
 
Als charitatieve organisatie met als algemeen doel degenen die in nood verkeren en 
dit het hardst nodig hebben te helpen, werd het geld dat u ons gestuurd hebt goed 
gebruikt door vrouwen uit te kiezen die arm en wanhopig waren, maar ook sterk en 
ijverig en die de moed en de wiskrachtige inzet hebben om hun eigen onderneming 
op te zetten en hun levensweg te veranderen van slecht naar goed en een 
betekenisvol leven te beginnen. We gaven elk van de vrouwen uit de doelgroep een 
bedrag van 10.000 Ethiopische birr uit het totale bedrag, als beginpunt voor de strijd 
voor een beter leven. 
 
Deze vrouwen richtten zich op verschillende gebieden, afhankelijk van hun 
vaardigheden: 

 twee van de vrouwen richtten zich op het bakken van injerra's, de gebruikelijke 
maaltijd van Ethiopiërs, en het leveren hiervan aan verschillende gebruikers, 
afhankelijk van de vraag; 

 twee van de vrouwen begonnen een zaak die verschillende soorten wierook 
verkoopt, waarnaar veel vraag is bij Ethiopiers; 

 twee andere vrouwen begonnen kleding te verkopen; 

 één van de vrouwen begon een heel ander soort handel: het verkopen van 
drinkbaar water in plastic flesjes. Schoon water verkrijgen, dit verpakken in 
plastic flesjes en die verkopen is een goed en creatief idee, dat we van onze 
begunstigers kregen. 

Deze zeven sterke en volhardende vrouwen, die elk 10.000 birr hadden gekregen om 
een eigen zaak op te zetten en hun leven te veranderen hebben indruk gemaakt op 
ons allemaal terwijl wij hen volgden en duidelijk zagen dat zij verbazend succesvol 
waren. Zij werken heel hard om hun lening terug te betalen en alles bij elkaar zijn zij 
voortdurend bezig de koers van hun leven te verleggen naar een betere toekomst. 
 
Aisha, die een zaak opzette om kleding te verkopen had veel succes en was de 
eerste die haar lening afbetaalde. Aisha woont in de binnenstad van Addis Abeba in 
de buurt van een plaats die Zenebewerk heet. Op de plaats waar Aisha woont is veel 
vraag naar redelijk geprijsde kleding, door het lage inkomen van de mensen en een 
grote behoefte aan kleding voor een redelijke prijs, maar er is ook veel concurrentie. 
In die omstandigheden heeft zij haar zaak toch weten te behouden en zij maakte veel 
plannen om haar handel exclusief te maken en zo om te gaan met de concurrentie. 
 
Niet alleen betaalde zij als eerste haar lening af en liet zo zien dat haar onderneming 
succesvol was, maar we vleien ons ook met de gedachte dat zij heel wat klanten blij 
heeft gemaakt met haar onderneming. 
 
Aisha koopt verschillende kleren op plaatsen waar ze kleding in bulk verkopen. Ze 
verkoopt ze dan op een plek die ze gehuurd heeft tegen redelijke prijzen, die haar 
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toch winst opleveren. Nadat ze een goede winst heeft behaald met haar verkopen, 
heeft Aisha haar hele lening afbetaald en zij heeft ook nog een bedrag van 419 
Ethiopische birr op haar bankrekening gespaard. 
 
Aisha is heel dankbaar voor de donatie en voor de kans van haar leven die u haar 
gegeven hebt. Zij zei hierover zelf het volgende: 
 
Ik had een erg deprimerend en doelloos leven voor ik de kans kreeg mijn eigen zaak 
op te zetten. Het heeft me niet alleen geholpen mijn levensstandaard te verhogen, 
maar het heeft me ook gered. Echt, u bent voor mij, een middel voor een nieuw 
leven. Mijn leven is nu totaal veranderd en dankzij u begin ik nu een heel 
betekenisvol leven te leiden. 
 
Eén van de vrouwen, Workenesh, heeft haar lening ook volledig afbetaald, als 
tweede na Aisha. 
 
Workenesh was de vouw die een zaak heeft opgezet om drinkbaar water in plastic 
flesjes te verkopen. Ze koopt verschillende schone plastic waterflesjes, vult ze met 
schoon water en verkoopt ze in de binnenstad van Addis Abeba in een buurt die 
Mexico heet, waar vraag is naar drinkbaar en goedkoop water door de bouwvakkers 
in die buurt. Nadat ze een goede winst had behaald met haar verkopen heeft 
Workenesh haar hele lening afbetaald en ze heeft ook nog een bedrag van 525 
Ethiopische birr op haar bankrekening kunnen zetten. 
 
Anderen zijn op weg om hun lening terug te betalen. Twee van de vrouwen hebben 
zelfs al 50% of meer afbetaald. 
 
Meseret, een van de vrouwen die begonnen zijn met het bakken en verstrekken van 
injerra's laat zien dat haar onderneming succes belooft door 6.000 Ethiopische birr 
terug te betalen; dat is 60% van haar totale lening. Zij heeft ook 950 Ethiopische birr 
op haar bankrekening gezet. 
 
Bogae, een sterke vrouw die een zaak had opgezet in kledingverkoop is erin 
geslaagd 5.000 Ethiopische birr terug te betalen; dat is 50% van haar totale lening. 
Zij heeft ook 950 Ethiopische birr op haar bankrekening gezet. 
 
De volgende vrouwen zijn bezig hun lening af te betalen. 
 
Beliyou die ook injerra's bakt en verstrekt heeft 4.500 Ethiopische birr terugbetaald; 
dat is 45% van haar totale lening. Zij heeft een bedrag van 950 Ethiopische birr op 
haar bankrekening gezet. 
 
Enat, een heel sterke vrouw voor haar leeftijd, koopt verschillende soorten wierook 
van grote marktplaatsen en verkoopt die in hoeveelheden en tegen prijzen die de 
mensen zich kunnen veroorloven op plaatsen waar daar vraag naar is. Nadat Enat 
verschillende soorten wierook in grote hoeveelheden heeft gekocht bij groothandels 
neemt ze een kleine hoeveelheid die voldoende is voor een dag en verdeelt die in 
kleine hoeveelheden. Enat heeft 3.500 Ethiopische birr afbetaald; dat is 35% van 
haar totale lening en zij heeft 950 Ethiopische birr op haar bankrekening gezet. 
 



Zeritu, een vrouw die ook verschillende soorten wierook verkoopt, heeft 3.000 
Ethiopische birr terugbetaald; dat is 30% van haar totale lening en zij heeft 570 
Ethiopische birr op haar bankrekening gezet. Zij koopt wierook bij algemene 
handelsmarkten in grote hoeveelheden en verkoopt ze in hoeveelheden die de 
mensen zich kunnen veroorloven op kleine markten en in verschillende buurten, waar 
daar vraag naar is. 
 
Bij elkaar hebben deze vrouwen 42.000 Ethiopische birr terugbetaald van het totaal 
uitgeleende bedrag van 70.000 Ethiopische birr. 
 
Nadat we al het door de vrouwen terugbetaalde geld hadden bijeengebracht hebben 
we besloten het bijeengebrachte geld te verdelen over een nieuwe groep van 14 
vrouwen die een idee hebben, belangstelling, moed en doelgerichtheid om hun eigen 
zaak te beginnen. Als charitatieve organisatie hebben we deze vrouwen eerst een 
training van twee dagen gegeven over sparen, creativiteit en motivatie. 
 
Na een succesvolle training van twee dagen gaven we uiteindelijk ieder van de 
vrouwen 3.000 Ethiopische birr. Ze zijn allemaal heel gemotiveerd om hun eigen 
zaak te beginnen en we geven deze vrouwen ook voortdurend begeleiding en hulp 
om hun leven te verbeteren en hun lening terug te betalen. 
 
Na drie maanden was de eerste fase van voortdurende evaluatie en begeleiding door 
de organisatie voorbij. Zodoende was er een flinke stap voorwaarts gemaakt en er 
lag een goed uitgestippelde weg voor de vrouwen open. 
 
Al met al zijn we voortdurend bezig te zoeken naar potentiële donoren om ons te 
helpen een weg te bereiden voor zulke sterke vrouwen om hun eigen leven en ook 
dat van hun gezin te verbeteren. Er zijn veel vrouwen in het gebied van ons project 
die erg graag hun eigen zaak willen beginnen en hun leven veranderen. Om hun 
droom waar te maken moeten we op alle mogelijke manieren de handen ineenslaan 
om deze intelligente vrouwen in nood te helpen. 



Fiker Charitable Organization

Report on donation for Women

It has been three years since you've donated 70,000 Ethiopian birr for Seven destitute and
desperate women with a notion to transform and change these women and all of their families
life. Striving to begin their own business and transform their life, the donation was really a life
changing event for those women and for all of their family who had needed it most.

As a charitable organization with a general objective of helping those in need who need our help
the most, the money you sent us was put to good use by selecting poor and desperate but strong
and diligent women who have the courage and wilful interest to begin their own business, change
their path of life from bad to good and start a meaningful life. We distributed 10,000 Ethiopian
birr from the total sum of money to each targeted women igniting a struggle for a better life.

These women ventured upon different areas of business upon their skill set. From the total 7,

 2 of the women ventured on baking Injera, the common meal of Ethiopians, and supplying
them to different users with demand.

 2 of the women started a business of selling different Incenses which are widely demanded
by Ethiopians.

 Another 2 of the women started trading of Clothes.
 1 of the women started a rather different business venture upon which she started selling

drinkable water in bottles.

Fetching hygienic water, packing it into plastic water bottles and selling them is a good and
creative business idea which we observed from our beneficiaries.

Nonetheless these seven strong and enduring women given 10,000 Ethiopian birr each to start
their own business and change their lives had made an impact on us all, during our follow up,
clearly observing their astonishing success. They still struggle in great effort to pay back their
loan, and at the end of the day, continuously changing the path of their lives to a better future.

Aisha Degu, who took a business venture of selling clothes, had a successful business and is the
first to pay back the loan.

Aisha lives in the down town of Addis Ababa around a place called Zenebewerk. The place
where Aisha lives has many places where there is a demand for fair priced clothes but along with
a strong competition due to the low income of people and strong need for a reasonable price in
clothes. In such situations she still had hold on to her business venture and surprisingly she had
many plans to making her business exclusive in dealing with such competitions.

Not only was she the first to pay back her loan affirming and deeming her business venture as
successful but also we like to think that she has satisfied a lot of customers during her business
venture.



Aisha buys different clothes from places who sell clothes in bulk. She then sells them in a place
she rented in fair prices that profits her. After getting good profits in her sales, Aisha has paid off
her entire loan and also has a deposit of 419 Ethiopian birr in her bank account.

Aisha is very thankful for the donation and the opportunity of a life time you gave her. She said
that.

“I had a very depressing and pointless life before I got the chance to start my own business.
When I got this donation, It not only helped me to step up my life style but also I finally got to
redeem myself. I now have a business which is successful. Honestly you are the means for me
and my new life. My life is now completely changed and thanks to you I now start to live a very
meaningful life.”

Fig. Aisha, the first women to pay back her loan fully.



One of the women,Workenesh, has also payed her loan fully second to Aisha.

Workenesh was the women who ventured upon the business of selling drinkable water in plastic
bottles. She buys different clean water plastic bottles, fill them with hygienic water and sell them
in down town of Addis Ababa in a place called Mexico where there is a demand for such
drinkable and cheap water from the construction workers of the area. After getting good profits
in her sales, Aisha has paid off her entire loan and also has a deposit of 525 Ethiopian birr in her
bank account.

Others are on the process of paying their loan. Two of the women have even paid 50% and more
of their loan.

Meseret, who is one of the women that ventured on baking and supplying Injera, is deeming her
business worthy to be successful by paying 6000 Ethiopian birr which is 60% of her full loan.
She has also a deposit of 950 Ethiopian birr in her bank account.

Bogae, a strong women who had started a business of trading clothes, has successfully paid 5000
Ethiopian birr which is 50% of her full loan. She also has a deposit of 950 Ethiopian birr in her
bank account.

The others on the process of paying their loan are,

Beliyou, who is involved in baking and supplying Injera, paid 4500 Ethiopian birr which is 45%
of her full loan and has a deposit of 950 Ethiopian birr in her bank account.

Enat, a very strong women for her age, ventured upon selling different kinds of Incense in many
market places. Enat buys different kinds of Incense from big market places and sells them in
affordable quantities and prices at places where there is demand. After Enat buys different kinds
of Incense from wholesale markets in large quantities, she only takes a small amount that will
last her for a day and distributes them in small quantities. Enat has paid 3500 Ethiopian birr
which is 35% of her full loan and has a deposit of 950 Ethiopian birr in her bank account.

Fig. Enat, a women who sells Incense



Zeritu, a woman also involved in selling different kinds of Incense, paid 3000 Ethiopian birr
which is 30% of her full loan and has a deposit of 570 Ethiopian birr in her bank account. She
buys Incense from general trading markets in lots of quantity to supply and sell them in
affordable quantities in small markets and different areas where there is demand.

In sum, these women returned 42,000 Ethiopian birr out of the 70,000 Ethiopian birr loan.

After collecting all the returned money from the women we decided to give the collected money
to another 14 women who have an idea, interest, courage and wilful diligence to begin their own
businesses. As a charitable organization before we gave the money we prepared a two day
training about saving, creativity and motivation for the 14 women to start their own business.

After a two day successful training we finally gave 3 thousand Ethiopian birr for each of the
women. They are all very motivated to start their own business and we are also continuously
following up and helping these women to improve their lives and return their loans.



Fig. Women taking a two day training



After 3 Months, the first phase of continuous assessment and follow up was done by the
organization. By doing so a good leap forward was achieved and a clear road of plans were
paved for the women.

Fig. Women attending first phase follow up

All in all we are continuously looking for potential donors to help us pave the road for such
strong women to transform their self and their family life as well. There are many women in our
project area who are very interested to start their own business and transform their life. In order
to make their dream to reality, we need joined hands in any way possible to help these bright
women in need.


