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JAARVERSLAG 2020

Stichting BILMA FOUNDATION

2020 is het jaar waarin het Corona virus de grote spelbreker zou worden, en
waardoor de lessen in de twee studielocaties stilgelegd zijn vanwege de (studie-)
lockdown en het reisverbod die als gevolg van de epidemie ingesteld werden.
De studenten zullen daardoor een flinke vertraging van (meer dan) een jaar oplopen.
Voor acht van onze studenten betekende dit dat zij het derde jaar niet konden
afmaken; voor de overige twaalf studenten dat zij het tweede jaar of eerste jaar niet
konden afmaken - en voor allen dat de afsluitende examens niet doorgingen.
Met onze cosponsor is overeengekomen dat beide partijen (Bilma en onze
cosponsor) in 2020 een ‘reservepot’ gaan opbouwen, waaruit de extra kosten,
veroorzaakt door de Corona maatregelen, gefinancierd zullen worden.
Wat vooraf ging - - Voorgaande Geschiedenis 2015 - 2020
Bilma Foundation biedt sinds 2015 de mogelijkheid dat jonge vrouwen uit de verre
uithoeken van Ethiopië opgeleid worden tot vroedvrouw in Zuid Ethiopië. Deze
studenten voltooien dan een driejarige HBO studie tot vroedvrouw. Daarna gaan de
studenten in de plaats waar deze studenten vandaan gekomen zijn bij een Health
Center aan het werk.
Door bij de selectie tevens een studiebeurs te verlenen wordt het probleem opgelost
dat er in sommige veraf gelegen plaatsen nog geen vroedvrouwen aan het werk zijn.
Op deze manier hopen we de ondervertegenwoordiging van vroedvrouwen in die
veraf gelegen gebieden weg te werken.
En toen kwam Corona ...
Toen halverwege het jaar 2020 het Covid-19 virus in Ethiopië opdook, heeft de
regering noodzakelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo veel
mogelijk te beperken. Dit hield in dat er een binnenlands reisverbod is ingesteld. Alle
opleidingsinstituten sloten vervolgens hun deuren. Dat de regering hiermee een wijs
besluit heeft genomen blijkt uit het relatief lage aantal besmettingen dat Ethiopië
daarna te verwerken kreeg.
Opleiding “op afstand” is niet mogelijk, omdat vrijwel geen enkele student over een
eigen computer of smartphone beschikt. En daarmee kwam de gehele opleiding tot stilstand.
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Bilma Foundation heeft daarop besloten om alle studenten te ondersteunen en te
binden met het doorbetalen van de verblijfskosten. Alle studenten zijn hiervan op de
hoogte gesteld en zijn voor onbepaalde tijd naar de ouderlijke woning teruggekeerd.
Zodra de opleidingsinstituten hun deuren weer openen zullen de opleidingen worden
voortgezet.

Door deze gebeurtenissen in Ethiopië en de daarop door de overheid ingestelde
maatregelen in het jaar 2020 dreigt het voor Bilma Foundation een moeilijk jaar te
worden met betrekking tot de exploitatie van de opleiding voor onze studenten
verloskunde. Bilma Foundation heeft daarbij aan haar sponsor het verzoek gedaan om
voor 50% de extra verblijfskosten mee te financieren, en dat verzoek is ingewilligd.
De invloed van het Corona virus op de voortgang van het onderwijs van onze studenten.
Onze studenten zijn rond mei / juni 2020 ‘vast’ komen te zitten in de vestigingsplaats van hun opleidingsinstituut waar de lessen gestopt zijn. Enige tijd later hebben
onze studenten het klaargespeeld om naar huis te reizen en daar te wachten tot nader
order. Deze toestand zal gaan duren tot midden in het volgende schooljaar.
Deze terugval gaat ongetwijfeld een gevolg krijgen als de opleidingen - (in 2021) hun deuren weer gaan openen. De leerlingen zullen grote achterstanden oplopen en
die zullen zij ook weer moeten inhalen.
Maar het kan ook zo zijn dat het nodig blijkt om wat bij te financieren en wat extra
mogelijkheden te bieden en gelden te reserveren om de ‘opgelopen schade’ het hoofd
te bieden *. (* de studenten krijgen maandelijks hun studiebeurs doorbetaald)
Nu is onze aandacht gericht op het aanbieden van extra lesuren, waarin de
achterstand ingehaald wordt voor zover als dat kan.
Overzicht van de afgestudeerde studenten in 2015 - 2020
locatie - jaargang afstuderen

2015 – 2017

2016 - 2018

2017 – 2019

2018 - 2020

Totaal

ARBA MINCH H.Science College

1 student

5 studenten

4 studenten

Studiestop in 2020

10 studenten

MIZAN AMAN H.Science College

3 studenten

2 studenten

2 studenten

Studiestop in 2020

7 studenten

Totaal aantal afgestudeerd

4 studenten

7 studenten

6 studenten

Niemand afgestudeerd

17 studenten

In 2020 is niemand afgestudeerd

-> Studenten wachten thuis af *

20 studenten

Van alle studenten van lichting 2018 - 2020 is “wegens Corona” de opleiding stilgelegd
omdat “opleiding op afstand” niet uitvoerbaar bleek. ( Veel studenten hebben geen computer )

In de onderstaande opsomming wordt weergegeven in welke “Provincies”
bovenstaande 17 afgestudeerde studenten bij een Health Center een werkplek *
hebben gekregen :
* een Health Center = Medisch Centrum geleid door de overheid
South Omo Zone:
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Benna Tsemay Wereda
Mallie Wereda
South Ari Wereda
Dasenech Wereda
Hamar Wereda
Selemago Wereda

(3x),
(2x),
(2x),
(1x),
(1x),
(1x),

Bench Maji Zone:
Meinit Goldia Wereda (2x),
Maji Wereda
(1x),
Bero Wereda
(1x),
Surma Wereda
(1x)
South Bench Wereda
(1x),
Yem Special Wereda
(1x)

(Deze locaties zijn conform de situatie in het jaar 2019 / 2020)

JAARREKENING 2020

RE SULT A T E NRE K E NING

2 02 0

Organisatiekosten Bilma Foundation:

Inkomsten:

Uitgaven:

Ontvangsten:

Ontvangen donaties van een organisatie

€

6.608

Ontvangen donaties van een organisatie (i.v.m. corona) €

3.060

Onttrekking bestemmingsreserve opleidingskosten Ethiopië

€

4.081

Onttrekking bestemmingsreserve organisatiekosten Ethiopië €

1.218

Rentebaten

(opgeheven bankrekening Robeco Bank)

€
18
---------------------------------€ 14.985

Uitgaven:

Kosten Studiebeurs Vroedvrouwen Ethiopië (inschrijving + voeding + huur)

€

9.079

Extra Kosten Studenten (Corona gerelateerde kosten)

€

2.921

Kosten Organisatie in Ethiopië

€

930

Kosten bankrekeningen

€

185

Kosten websites

€

103

Kosten Organisatie Nederland

(Kosten Bankrekening + website)

Reis & Verblijfkosten (in 2020 is er geen reis gemaakt)

Resultaat over het jaar 2020
Het resultaat 2020 wordt toegevoegd aan de reserve corona kosten *
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€
0
-------------------------------------€ 13.218
€

1.767 *

JAARREKENING 2020

BA LA NS 20 2 0
activa

passiva

31/12/2020

€
€

Bankrekening Triodos
Bankrekening Robeco

18.381
0

31/12/2020

Bestemmingsreserve

€

0

€

1.767

organisatiekosten

€

1.979

Overige reserves

€ 14.636

opleidingskosten
Bestemmingsreserve
kosten Corona
Bestemmingsreserve

-----------------€ 18.381

-----------------€ 18.381

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: (inclusief corona-gerelateerde kosten)
Totaal aan Opleidingskosten in Ethiopië
toegezegd voor opleiding in het jaar:

2021

2022

2023

24/25

Opleiding van 7 studenten

lichting 2018

€ 5.957

Opleiding van 9 studenten

lichting 2019

€ 5.400

Opleiding 2020

lichting 2020

door Corona in 2020 geen nieuwe studenten aangenomen

Opleiding 8 studenten

lichting 2021

€ 1.600

Totaal:

€ 7.486
€ 4.800

€ 6.229

€ 38.405

Toelichting op de jaarcijfers 2020
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De uitgaven in 2020 hebben betrekking op alle 16 op dit moment door BILMA

Bilateral Matters

cohorten plus enkele nascholingsstudenten.

ondersteunde studenten. De driejarige opleiding behelst inmiddels drie jaar-

€ 6.933

