
Verslag van wat Fikre Geïntegreerde Ontwikkelings Organisatie in 2014 bereikt 
heeft. 
Voortgangsrapport. 
Fikre Geïntegreerde Ontwikkelings Organisatie is een goed doel zonder 
winstoogmerk dat geen leden kent, gesticht in 2012 om met de gemeenschap in de 
burgerlijke maatschappij te werken. 
 
Fikre Geïntegreerde Ontwikkelings Organisatie verzorgt een project voor verzorging 
en ondersteuning van kinderen, geconcentreerd in de wijk Kolfe Keranyo, Woreda, 
01/05. 
 
Visie: wij willen bereiken dat kinderen die op straat leven, kwetsbaar zijn, of wees 
zijn geworden een plek krijgen in de maatschappij en goede burgers worden. 
 
Doel: de levensomstandigheden van kinderen die behoeftig, kwetsbaar of wees zijn 
te verbeteren. 
 
Het project richt zich er op: 

 wezen en kwetsbare kinderen toegang tot onderwijs te geven 
 te voorzien in voedsel en voedingsondersteuning door middel van het 

lunchprogramma voor de meest behoeftigen. 
 
Enkele van de dingen die de organisatie bereikt heeft: 

 het verstrekken van medicijnen aan kinderen die daaraan behoefte hebben/ 
kinderen die ziek worden 

 het verstrekken van voedsel aan 35 behoeftige kinderen door het 
lunchprogramma in de school 

 de kinderen bezoeken de school en dit schoolbezoek wordt gevolgd 
 het ter beschikking stellen van geld voor schoolmateriaal voor de kinderen 
 het bekostigen van een opleiding voor vier werkloze vrouwen/meisjes 
 de kinderen bezoeken een plaats waar zij kunnen recreëren 
 we beginnen er nu mee de kinderen op school eten te geven, omdat er 

moeilijkheden waren met het contract met de verhuurder van de vorige plaats. 
 
Uitdagingen. 

 Sommige delen van het Food Center zijn ingestort door 
reconstructiewerkzaamheden van de overheid aan de weg. Bovendien heeft 
de eigenaar van het huis de maandelijkse huur verhoogd. 

 Een deelneemster, haar naam is Helen, gaat niet meer naar school. Reden 
hiervan is het instorten van hun huis terwijl haar familie zich de huur van een 
huis niet kan veroorloven en de huur niet kan betalen, zodat ze haar familie 
moet ondersteunen door wat ze maar aan werk kan krijgen om het geld bij 
elkaar te brengen. Op deze manier heeft zij haar scholing afgebroken 
vanwege het huizenprobleem. 

 De computer van de organisatie heeft het begeven, zowel de harddisk als het 
toetsenbord. 

 Er is ook een probleem met de laptop. 
 
Oplossing van het probleem. 



 We hebben met het lokale bestuur en de school gesproken. Na veel 
gesprekken heeft de overheid ons vergunning gegeven een Food Center en 
een keuken te bouwen binnen de school van de kinderen. Zodoende koken 
we op dit moment in het gehuurde huis en brengen het voedsel naar de 
school, op tijd voor de lunch. Over zes maanden verlaten we het huis en 
hopen we meer kinderen te kunnen ondersteunen. 

 De rest van de problemen zal door uw hulp worden opgelost dus daarvoor 
wachten we op u. 

 
Beschrijving van iedere activiteit. 
Uitstapje. 
We zijn met de kinderen een dagje uit geweest. Ze hebben daar een goede en 
genoeglijke tijd doorgebracht. Ze waren erg blij en ze hebben ons gevraagd u 
daarvoor te bedanken. 
 

   
  

   
 

 



De kinderen eten op de nieuwe plek in de school. 
De kinderen eten binnen de school dankzij de nieuwe strategie van onze organisatie 
voor een duurzame oplossing. 
 
 

  

  
 
 
 
De school geeft ons een lokaal om te eten en een tijdelijke keuken. Maar in de 
toekomst geven ze ons ruimte om onze eigen lokalen om te eten te bouwen en voor 
de keuken. Wij wachten nog op de officiële toestemming van de school. 



 
Beroepsopleiding voor vrouwen. 
Vier vrouwen zijn een opleiding voor beroepsvaardigheden gestart. Twee van hen 
hebben de opleiding al afgemaakt. Twee andere zijn nog bezig. 
 
De opleiding is afgerond met een afstudeerceremonie. 
 

 
Yalemewerk Wale 
Eerst wil ik zeggen: dank u voor uw ondersteuning en hulp. Ik heb kappen en 
schoonheidsverzorging geleerd. De studie was erg goed en belangrijk voor mij, 
omdat ik bij iemand in dienst wil treden als kapster om zo mijzelf en mijn familie te 
onderhouden. Als ik de kans krijg materiaal aan te schaffen voor een 
schoonheidssalon, wil ik mijn eigen zaak openen. 
 
God zegene u. 
 



  
 
Tsehay Zeleke 
Ik ben heel trots dat ik goede kansen krijg in mijn leven en ik zou u daar heel 
hartelijk voor willen bedanken. Ik bezoek de school en zoek werk om mijn twee 
kinderen te onderhouden. God zal uw goede werken met wonderen belonen. 
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Ontbijt voor 36 kinderen. 
Kort samengevat: kosten per maand voor thee en brood 5.200 birr per maand. 
Eenmalige aanschafkosten kopjes e.d. 2.100 birr. 
 
Het salaris voor de twee vrouwen die het ontbijt verzorgen bedraagt 600 birr per 
maand, dat is 10 birr per dag per persoon. 
 
Het totale bedrag per maand is dus 5.800 birr. 
De eenmalige kosten bedragen 2.100 birr. 
 
1 euro is 25 birr.1 

Dat betekent 232 euro per maand, 2.784 euro per jaar. 
De eenmalige kosten bedragen 2.100 birr, dat is 84 euro. 
 
N.B. Er kan prijsinflatie plaatsvinden. Het kan variëren per dag of per maand, dit is de 
huidige prijs. 
Dank u voor uw steun, namens onze kinderen. 
 
1 Op dit moment is de koers 22 birr per euro. 
 


