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 Drie studenten van het Mizan 

Aman Health Science College zijn in 

het jaar 2017 afgestudeerd aan de 

opleiding tot vroedvrouw. En één 

studente aan het Arba Minch Health 

Science College. Zes studenten waren 

in 2015 met hun studie begonnen. 

Helaas zijn er twee studenten in de 

aanvang van 2015 afgevallen, zodat 

er dit jaar 4 studenten afstudeerden. 

In totaal zijn er nu 20 studenten in het 

Bilma programma in opleiding. 

 

In het jaar 2016 heeft de selectiecommissie acht nieuwe studenten geselecteerd en in 

2017 weer zes nieuwe studenten. Ook het volgende jaar komen er weer zes nieuwe 

studenten bij en worden ook de mogelijkheden voor de opleiding van studenten uit het 

Borana gebied (Oromia Regional State) onderzocht als toegevoegde opleiding. 

 

 

Een plan voor opleiding van vroedvrouwen uit veraf gelegen gebieden 
 

Bilma Foundation heeft in mei 2014 een Memorandum of Understanding (MOU) 

afgesloten met het SNNP Regional Health Bureau in Hawassa. Door dit MOU wordt Bilma 

Foundation betrokken bij de jaarlijkse selectie van een zestal extra studenten (bovenop de 

door de regering gesponsorde opleiding), die door middel van een beursbijdrage door Bilma 

Foundation worden opgeleid boven het bestaande quotum voor de vroedvrouwen. Uniek 

aan dit plan is dat kandidaten worden aangemoedigd om zich te melden uit gebieden waar nu 

nog totaal geen vroedvrouwen werkzaam zijn (en waarbij het Zonale Gezondheidsbureau ze op 

de selectielijst plaats). Begin 2018 is een bijgestelde voorkeurselectielijst gemaakt, waarbij 

studenten voor 19 Health Centers in vier Zones, waar nog geen vroedvrouwen aan verbonden 

zijn op een selectielijst kunnen komen. Deze Zones zijn South Omo Zone + Segen Area People’s Zone 

(voor opleiding in Arba Minch) en Bench Maji Zone + Dawro Zone (voor opleiding in Mizan Aman) 

in het uiterste zuiden van de Southern Nations, Nationalities and People’s Region (SNNPR). 
 

Eind 2014 is er ook een lokale projectcoördinator aangesteld, die mede op 

geleide van Bilma Foundation gespekken met de authoriteiten kan voeren, en 

behulpzaam zal zijn met de voorbereiding van projecten in de komende jaren. 
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Drie studenten aan het Mizan Aman Health Science College 
studeerden op 23 december 2017 af 

 



 

Beschrijving van het project 
 

In 2012 heeft Bilma Foundation een bijdrage van 12.000 Euro gekregen om een 

project te kunnen starten voor het opleiden van vroedvrouwen in Zuid Ethiopië. 

Daarnaast is Bilma foundation in het jaar 2012 een samenwerkingsverband 

aangegaan met Stichting Adopteer een Vroedvrouw, gevestigd in Alkmaar. Deze 

stichting leidt studenten op tot vroedvrouw aan het ziekenhuis in Wolliso, in het Oromia 

gebied. Deze stichting ondersteunt gedurende drie jaren (2015 - 2017) financiëel twee 

studenten van het Bilma Foundation opleidingsprogramma.  
 

Bilma Foundation heeft zitting in een selectiecommissie van het SNNP Regionale 

Gezondheidsbureau in Hawassa, waar de kandidaten voor de opleiding tot vroedvrouw 

worden geselecteerd. Deze commissie beoordeelt de kandidaten op hun eindresultaat van 

de vooropleiding (10th grade) en de resultaten van een toelatingsexamen. De kandidaten 

met de hoogste scores worden toegelaten. Een door Bilma Foundation ingesteld 

beurzensysteem maakt het mogelijk om kandidaten uit verafgelegen gebieden toe te laten, 

die, zonder beurs, anders niet zouden studeren. Er is voor dit project een lijst van 48 

gebieden vastgesteld waar vandaan zich kandidaten mogen aaanmelden voor een 

ondersteunende studiebeurs. Zonder dit systeem zouden zich uit deze gebieden nauwelijks 

studenten aanmelden, waardoor er in die gebieden nog geen vroedvrouwen werkzaam zijn.  
 

Iedere kandidaat moet aan de landelijke opleidingseisen voldoen: ze moeten het 

staatsexamen voor de 10e graad behaald hebben met minimaal 2.0 punten. Dit is een extra 

opleiding van twee klassen na de lagere school (8e graad) voor toelating op HBO niveau. Dit 

eindexamenresultaat telt voor 40% mee in de boordeling. Daarnaast leggen ze voor de 

selectie een speciaal toelatingsexamen af dat voor 60% meetelt in de beoordeling.  
 

Eind van het jaar 2016 is in totaal één student in de South Omo Zone en zijn drie 

studenten in de Bench Maji Zone naar het laatste jaar doorgestroomd. Daarnaast zijn acht 

studenten in het Bilma Foundation assisted Midwifery Training Project (BFaMT) 

doorgestroomd naar het tweede jaar. De studenten uit South Omo volgen een driejarige 

HBO opleiding aan het Health Science College in Arba Minch; die uit Bench Maji  volgen 

eenzelfde opleiding aan het Health Science College in Mizan Aman. 
 

Na het afstuderen wordt de afgestudeerde studenten gevraagd in het Health Center te gaan 

werken in de streek waar ze vandaan zijn gekomen. Zij krijgen dan een salaris vanuit het SNNP 

Regional Health Bureau in Hawassa. In dit Health Center moeten de afgestudeerde studenten 

dan minstens een periode van drie jaar werkzaam zijn, voordat ze naar een andere plaats 

mogen solliciteren. Zodra iemand afkomstig uit het BFaMT programma weggaat, moet deze 

positie weer ingevuld worden met een nieuwe vroedvrouw.  
 

Het enorme voordeel van het project is dat door de gekozen werkwijze er nu 

ook vroedvrouwen in de afgelegen gebieden werkzaam zullen zijn en dat ze 

bovendien al de lokale taal spreken van de zwangere vrouwen, die zij zullen gaan 

begeleiden. In de staat SNNPR worden ongeveer 60 verschillende talen gesproken; 

een gevolg van eerdere verdrijvingen van kleine groepen en volkeren uit andere 

gebieden van Ethiopië en van daarbuiten. 
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 RESULTATENREKENING   2017 
       
 Organisatiekosten Bilma Foundation:          Inkomsten:             Uitgaven: 
 

Ontvangsten:  
 

Ontvangen donaties van organisaties        €     14.874 

Ontvangen donaties van organisaties geoormerkt      € 1.484 

Particuliere donaties          €    420 

Particuliere donatie   geoormerkt      €    500 

Rente inkomsten spaarrekening over jaar 2017      €      14 

Onttrekking bestemmingsreserve opleiding    Ethiopië      €        0 

Onttrekking bestemmingsreserve organisatie Ethiopië      €        0 
 

Uitgaven: 
 

Kosten Opleiding Vroedvrouwen Ethiopië            € 15.070 

Kosten Organisatie in Ethiopië              €   1.290 

Kosten bankrekeningen              €      142 

Kosten websites               €      212 

Kosten kantoormaterialen              €           0 

Organisatiekosten Nederland              €           8 

Reis & Verblijfkosten  *              €   1.532 

           ( *  inclusief €  420 aan onkostenvergoeding 
  voor meereizende locale bestuursders ) 
            ------------------       ------------------  

            €     17.292            € 18.254 
 

  Resultaat in het jaar 2017            € -    962    (negatief) 
 
 
 
 

 BALANS  2017 
 

  activa  31/12/2017      passiva 31/12/2017 

  
Vorderingen           €   9.376  Bestemmingsreserve 
 

Transitorische activa          €         14     voor opleidingskosten           €   4.080 
 

 

Bankrekening Triodos          €   2.437  Bestemmingsreserve 
 

Spaarrekening ASN Bank        €     6.250  voor organisatiekosten           €   3.196 
  

 

       Overige reserves           €  11.763 
  

       Resultaat van het jaar 2017      €   -   962         (negatief) 
          ------------------                  ------------------  

            € 18.077               €  18.077 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
 
Totaal aan Opleidingskosten in Ethiopië 
toegezegd voor opleiding in het jaar:    2018    2019    2020 
 
Opleiding van 20 studenten in het jaar 2018     €  13.680 
 

Opleiding van 12 studenten in het jaar 2019            €   8.080 
 

Opleiding van   6 studenten in het jaar 2020              €   4.560 
 
 
 
 

Toelichting op de jaarcijfers 
 
 
Ruim 82% van de uitgaven is gebruikt voor de inhoudelijke doelstelling van de stichting.  
Het was ook onvermijdelijk om een bezoek aan het project te brengen ten behoeve van het 
behouden van overzicht over de vorderingen en bespreking met de projectleiders ter 
plaatse. Hierdoor moest ruim 1.500 € aan reiskosten worden uitgegeven. 
 
In deze jaarrekening 2017 wordt voor het eerst een overzicht gegeven van de aangegane 
verplichtingen van Bilma F. aan het project. (= Niet uit de balans blijkende verplichtingen).  
Van Bilma Foundation wordt verwacht dat zij tenminste tot in 2020 studenten ondersteunt. 
Hiermee is een bedrag gemoeid van € 26.320. het streven is erop gericht om de bestemmings-
reserve opleidingen in de loop der jaren op te hogen tot aan de toegezegde verplichtingen. 
 
In 2017 is geen dotatie aan de reserves gedaan vanwege het negatieve resultaat. Het 
negatieve resultaat zal worden afgeboekt op de overige reserves. 
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