
              Stichting Hoop voor Straatkinderen  en Weduwen in Ethiopië 
                                              Emuna & Bitachon  -  Geloof & Vertrouwen   
   

Stal 221, 9205 AL Drachten. Tel. 0512-840258. Bank NL14RABO 0129 276 553. www.hoopethiopie.nl 

Secretarieel Jaarverslag 2021 

 
Missie 
De stichting HSWE stelt zich ten doel om -straat- kinderen, weduwen en ouderen in Ethiopië 
via de NGO New Creation van Marja Tollenaar te ondersteunen in de plaatsen Debre Zeit en 
Wukro en Langano. Dit door middel van het genereren van gelden voor specifieke projecten 
en financiële adoptie van kinderen.  
In het verslagjaar 2021 werden er kinderen, ouderen en weduwen in de 3 bovengenoemde 
plaatsen gesponsord. Er wonen 7 kinderen op de compound in Debre Zeit. 
 

Bestuursaangelegenheden 
De samenstelling van het bestuur van HSWE is in 2020 gewijzigd. De secretaresse, 
Desiree Smit heeft zich teruggetrokken zodat een vacature ontstond.  
Het bestuur bestaat eind 2021 uit: Voorzitter Nico Smits, daarbij ondersteund door 
Antje, zijn vrouw. Penningmeester is  Fonger Miedema. Bestuurslid is Jannette 
Miedema.  
Nico en Fonger hebben het meeste contact via app en email. Eenmaal is het bestuur 
bijeen geweest in een officiële vergadering.   
 
Bezoeken aan Nederland 
Het is Marja niet gelukt om in het verslagjaar naar Nederland te komen.  
 
Activiteiten van New Creation 
De NGO helpt kinderen met schoolgeld, school uniformen, met maaltijden en hygiëne 
materiaal zodat zij onderwijs kunnen volgen. Eenmaal per maand komen de Weduwen met 
hun kinderen om de materialen op te halen en advies te krijgen bij de opvoeding en het werk 
van de moeders. Voorts zijn er lessen in  gezondheid en hygiëne. In 2021 waren er geen 
ouderen meer op de compound in Debre Zeit. Zowel in Debre Zeit als in Langano is gestart 
met graanprojecten. In Langano worden 106 kinderen ondersteund.  
 
Na het overlijden van Co Tollenaar in augustus 2019 is Marja in het voorjaar van 2020 
General Manager geworden. Daarbij werd ze in eerste instantie ondersteund door haar 
oudste pleegzoon: Surafel. Hij heeft echter fraude gepleegd, Dit werd duidelijk nadat Marja in 
2020 terugkwam in Ethiopië. Een rechtszaak volgde omdat Surafel Marja aanklaagde voor 
het ontslag. De NGO is in gelijk gesteld, het ontvreemde geld is tot nu toe niet terug 
gekomen. Vervolgens heeft een bevriende relatie de positie van assistent manager 
ingenomen, Abera Dewo.. Ten tijde van opmaak van dit verslag is inmiddels gebleken dat 
ook hij niet betrouwbaar was.  
  
De situatie in Ethiopië is nog steeds onrustig en verwarrend. Dit vanwege Covid, een 
volksoproer in het Oromo gebied ten tijde van Marja’s terugkeer, en later in het jaar door een 
ernstig oorlogsconflict in Tigray, in het noorden van Ethiopië. Marja liet ons via een app 
bericht weten dat zij in Debre Zeit hiervan weinig merken.  
Het viel niet mee om de contacten tussen Ethiopië en Nederland te onderhouden, dit mede 
vanwege uitvallende stroom en falend internet. Maar vooral ook omdat Marja niet in de 
gelegenheid is om te mailen. Ook hebben we geen nieuwsbrief kunnen versturen omdat het 
bestuur onvoldoende op de hoogte was van de voortgang van de projecten. Eveneens 
ontbrak het volledig aan financieel inzicht op projectbasis.  
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