
     
 
 

JAARVERSLAG  2019  Stichting BILMA FOUNDATION  
 
 

 Vier studenten ingeschreven aan 

het Arba Minch Health Science 

College en twee studenten van het 

Mizan Aman Health Science College 

zijn in het jaar 2019 afgestudeerd aan 

de opleiding tot vroedvrouw. Deze 

zes studenten zijn in het jaar 2017 

aan de opleiding begonnen.  

In de voorgaande twee jaar 

hebben al elf studenten hun diploma 

behaald. In totaal zijn er nu dus 17 

studenten die met steun van Bilma 

Foundation (het BFaMT programma) 

als vroedvrouw zijn afgestudeerd en 

in hun streek van herkomst aan het 

werk zijn gegaan. 
 

Vorig jaar bleek al dat veel studenten tijdens de opleiding te weinig bevallingen zelf 

gedaan hebben. Ook dit jaar is wederom met het Regionale Gezondheids-bureau (RHB) 

onderhandeld om een extra bijscholing na afloop van de reguliere opleiding te verzekeren 

voor de Bilma Foundation studenten. Vier (van de zes) in 2019 afgestudeerde studenten 

hebben gedurende twee maanden in het Jinka General Hospital elke dag een bevalling 

kunnen doen, zodat zij nu wel voldoende praktische ervaring hebben. Het ligt in de 

bedoeling om na het beëindigen van de opleiding in Mizan Aman hetzelfde doel te 

bereiken, maar het blijkt toch lastig om dit met het RHB te kunnen realiseren. 
 

Nieuw is dat er in het verslagjaar ook twee studenten uit de Borana Regio in de 

opleiding in Arba Minch deelnemen. De Borana streek maakt deel uit van de Oromia State en 

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

De Borana studenten hebben een andere moedertaal (Oromya) dan het Amhaars waarin 

wordt lesgegeven en daarmee is dit wel een soort van experiment of de studie gaat lukken. 

Tot nu toe komen er goede berichten over deze studenten, dus het lijkt goed te gaan. 
 

 

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 het quotum voor de door de regering georganiseerde opleiding), die door 

middel van een beursbijdrage door Bilma Foundation worden opgeleid. Uniek aan dit 

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

nog geen of weinig vroedvrouwen werkzaam zijn - en waarbij het Zonale 

Gezondheidsbureau deze kandidaten dan extra op de selectielijst plaatst. 
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Beschrijving van het project 

 
 

Bilma Foundation krijgt van de selectiecommissie van het SNNP Regionale 

Gezondheidsbureau in Hawassa te horen waar vandaan de kandidaten zijn geselecteerd 

voor de opleiding tot vroedvrouw. Deze commissie beoordeelt de kandidaten op hun 

eindresultaat van de vooropleiding 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 die beurs, anders niet kunnen studeren. Er is voor dit project een 

lijst van 48 gebieden vastgesteld waar vandaan zich kandidaten mogen aaanmelden voor 

een ondersteunende studiebeurs. Als deze beurs niet wordt aangeboden dan zouden zich 

uit deze gebieden nauwelijks studenten aanmelden.  
 

 Iedere kandidaat moet aan de 

landelijke opleidingseisen voldoen: ze 

moeten het staatsexamen voor de 10e 

graad behaald hebben met minimaal 2.0 

punten. Ze moeten na de lagere school 

dus nog twee klassen onderwijs gevolgd 

hebben om te worden toedelaten op HBO 

niveau. Daarnaast moeten ze nog goede 

punten behalen bij het toelatingsexamen. 

 

Ook dit jaar zijn er weer studenten uit 

andere gebieden geselecteerd - nu ook uit 

Issara Wereda, Dawro Zone (SNNPR). 
 

De studenten uit South Omo Zone, 

Dawro Zone en uit Segen Area Zone volgen  

een drie-jarige HBO opleiding aan het Health Science College in Arba Minch; en de studenten 

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 in de 

streek waar ze vandaan zijn gekomen te gaan werken. Zij krijgen dan een salaris vanuit het 

Zonale Health Bureau in hun streek van herkomst. 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 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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         JAARREKENING 2019 
 

 RESULTATENREKENING   2019 
       
 Organisatiekosten Bilma Foundation:          Inkomsten:             Uitgaven: 
 

 

Ontvangsten: 
 

Ontvangen donaties van organisaties        €       15.478 

Particuliere donaties          €         16 

Onttrekking bestemmingsreserve opleiding    Ethiopië      €           0 

Onttrekking bestemmingsreserve organisatie Ethiopië      €           0 

Rentebaten           €           0 
 

 

Uitgaven:  
 

Kosten Opleiding Vroedvrouwen Ethiopië            €  13.160 

Kosten Organisatie in Ethiopië              €    1.205 

Kosten bankrekeningen              €       145 

Kosten websites               €       212 

Organisatiekosten Nederland              €         24 

Reis & Verblijfkosten               €    1.044 

            ------------------       ------------------  

            €      15.494           €  15.791 
 

  Resultaat in het jaar 2019            €     - 296  
 
 
 
 

 BALANS  2019 
 

  activa  31/12/2019      passiva 31/12/2019 

  
Bankrekening Triodos          €    21.193 Bestemmingsreserve 
 

      opleidingskosten           €    4.081 
 

 

Bankrekening SNS          €              1 Bestemmingsreserve 
 

      organisatiekosten           €    3.197 
  

       Overige reserves           €   14.932 
  

  

  

       Resultaat 2019             €    -  296 
          ------------------                  ------------------  

            €    21.194              €  21.194 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
 
Totaal aan Opleidingskosten in Ethiopië 
toegezegd voor opleiding in het jaar:    2019    2020    2021           2022 
 
Opleiding van 20 studenten in het jaar 2019     €  13.071 
 

Opleiding van 12 studenten in het jaar 2020            €  9.688 
 

Opleiding van   6 studenten in het jaar 2021              €   5.511 
 

Nascholing van 3 studenten in het jaar 2022                      €    1.080 
 
   Totaal:       €  29.350 
 
 
 
 

Toelichting op de jaarcijfers 2019 
 
 

De uitgaven in 2019 hebben betrekking op alle 20 op dit moment door BILMA 

ondersteunde studenten. De driejarige opleiding behelst inmiddels drie jaarcohorten plus 

enkele nascholingstudenten. 

Het was ook onvermijdelijk om een bezoek aan het project te brengen ten behoeve van 

het behouden van het overzicht over de resultaten (projectontwikkeling) en bespreking 

met de projectleiders ter plaatse. Hierdoor moest € 1.044 aan reiskosten worden 

uitgegeven. 

 

Er is tevens een overzicht gegeven van de aangegane verplichtingen van Bilma Foundation 

aan het project. (= Niet uit de balans blijkende verplichtingen).  

Bilma Foundation heeft zich verplicht dat zij tenminste tot in 2022 studenten ondersteunt. 

Hiermee is een totaal bedrag gemoeid van €  29.350.  

Het streven blijft erop gericht om de bestemmings-reserve opleidingen in de loop der jaren 

op te hogen tot aan een gelijke hoogte van de aangegane verplichtingen. Voor 2020 en 

verder zijn de toegezegde donaties plus de reserves toereikend om de huidige 

toezeggingen te voldoen. 
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