
Ook jij kunt Ethiopische kinderen 
helpen. Elke gift of helpende hand 
maakt een verschil.
Je kunt rechtstreeks een financiële bijdrage storten op 
het rekeningnummer van Dertiende Ster. 

Sinds aanslagjaar 2010 kan Dertiende Ster fiscale 
attesten uitschrijven voor giften vanaf €40. Momenteel 
geldt deze erkenning tot en met aanslagjaar 2013.

Dertiende Ster op jouw school
We willen kinderen en jongeren hier in België een betere 
kijk geven op het leven van hun leeftijdsgenoten in 
Ethiopië. Daarom bieden we educatieve pakketten voor 
leerlingen uit het basisonderwijs aan. 

Ons doel is om de leerlingen op een interactieve manier 
kennis te laten maken met het leven in Ethiopië. 

Wil je op jouw school ook kennis maken met Ethiopië 
via onze lespakketten of wil je een (vasten)actie of 
inleefdag op touw zetten ten voordele van Dertiende Ster, 
contacteer ons dan via scholen@dertiendester.be.

Over Dertiende Ster
Dertiende Ster is een vzw die projecten steunt in 
Ethiopië ten voordele van weeskinderen. Dertiende Ster 
organiseert evenementen in België om geld in te zamelen. 

Verder leent de vzw ook leerkoffers uit aan scholen, zodat 
kinderen hier kennis kunnen maken met de leefgewoontes 
van hun leeftijdsgenoten in Ethiopië.

Contactgegevens
Wil jij samen met ons de kinderen in Ethiopië helpen? 
Contacteer ons op info@dertiendester.be, of voor de 
leerkoffers op scholen@dertiendester.be.

Bezoek onze website voor meer informatie en om in te 
schrijven op onze nieuwsbrief:

www.dertiendester.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/DertiendeSter

Algemeen secretariaat: Dertiende Ster vzw
   Gerzenstraat 20
   B-3060 Bertem

Ondernemingsnummer: BE 0897 820 419
Rekeningnummer:  BE43 3300 6186 1301  
   BIC BBRUBEBB

Dertiende Ster vzw is een initiatief dat 
projecten steunt om kinderen in Ethiopië 

een (betere) toekomst te geven
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Dertiende ster handelt met respect voor de 
Ethiopische cultuur en doet geen beroep op 
sensatie om mensen ervan te overtuigen ons 

te steunen.



Yenega Tesfa
Yenega Tesfa in Gondar is een Ethiopische NGO die zich 
voornamelijk inzet voor straatkinderen. Yenega Tesfa 
betekent ‘hoop voor morgen’ en het is een goed uitgebouwde 
organisatie die met beperkte middelen en veel creativiteit 
heel wat activiteiten ontplooit en zo heel veel mensen helpt. 
Dertiende Ster staat voor 100% achter de visie van Yenege 
Tesfa en financiert als partner de werking van de volgende 
projecten.

Opvanghuizen voor meisjes en jongens
Het leven voor straatkinderen is niet eenvoudig. De 
problematiek van de jongens is over het algemeen heel erg 
“zichtbaar” in de straten van Gondar; het zijn kinderen die 
letterlijk op straat moeten zien te overleven. Meisjes komen 
vaak in opvanggezinnen terecht.

Yenege Tesfa volgt de situatie van deze kinderen op en 
motiveert hen om naar de school te gaan. In het geval van de 
meisjes moeten de opvangouders ook gemotiveerd worden 
om hen naar school te laten gaan. Yenege Tesfa financiert 
het schoolmateriaal van een vijfhonderd-tal kinderen (schrift 
en uniform). Bovendien organiseert Yenege Tesfa vorming  
voor de kinderen rond hygiëne, psychosociale aspecten en 
HIV (zaken die een kind gewoonlijk via de ouders meekrijgt).

Voor de meest kwetsbare meisjes en jongens is een andere 
aanpak noodzakelijk. Het evenwicht in hun leefsituatie is voor 
hen zo ernstig verstoord dat zij best kunnen beschermd 
worden in een opvanghuis.

Met de middelen van Dertiende Ster, kunnen we 
op dit moment 51 meisjes en jongens opvangen in 
opvanghuizen. Aangezien de nood veel groter is dan de 
huidige opvangcapaciteit, evalueren we elk jaar opnieuw 
of we een bijkomend opvanghuis kunnen opstarten. 
Uiteraard hangt dit af van de structurele steun die we 
ontvangen.

‘Fighting the Cause’-projecten
Minstens even belangrijk zijn de projecten die de oorzaak 
van de moeilijke situatie van kinderen aanpakken. 
Daarom financieren we de werkingskosten voor de 
Mobile School die rondtrekt in de regio rond Gondar, 
sensibiliseringsopleidingen op het platteland en de 
opstart van microkredieten.
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Kind zijn in Ethiopië Projecten in Ethiopië

Kinderen
Jaarlijks worden in Ethiopië ongeveer 3 miljoen kinderen 
geboren. 7% van deze kinderen sterven voor ze 1 jaar 
worden, 11% voor ze 5 jaar worden. Om te vergelijken: in 
België sterft slechts 0,5% van de kinderen voor de leeftijd 
van 5 jaar. 20 jaar geleden lag de kindersterfte zowel in 
België als in Ethiopië nog dubbel zo hoog, er wordt dus 
zeker vooruitgang geboekt.

Gezondheidszorg
Bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 hebben 
ondergewicht. Slechts 1 op 5 kinderen die een longontsteking 
hebben, krijgen hiervoor verzorging en slechts 1 op 4 van 
deze kinderen krijgt uiteindelijk medicatie. 

De levensverwachting van een kind dat geboren wordt in 
Ethiopië is 55 jaar (in België is dit 80 jaar). Momenteel zijn 
er 5 miljoen weeskinderen in Ethiopië. 13% hiervan zijn wees 
geworden doordat hun ouders stierven aan AIDS.

Onderwijs
Hoewel de meeste kinderen wel starten in het eerste 
leerjaar, blijft minder dan de helft over op het einde van 
het zesde leerjaar. Wat middelbaar onderwijs betreft zijn er 
grote verschillen tussen jongens en meisjes. 1 op 3 jongens 
gaat naar het middelbaar, bij de meisjes krijgt slechts 1 op 
5 hiertoe de kans. Er zijn ook grote verschillen tussen de 
stedelijke gebieden en het platteland, waar kinderen vaak 
thuis moeten werken.

We zien dat de kans op onderwijs sterk afneemt als kinderen 
wees worden. Minder dan 1 op 10 van hen kan naar school 
gaan.

Wenst u meer informatie over de projecten of hoe u ons 
kan helpen, aarzel dan niet om ons te contacteren via 
Facebook, Internet of spreek iemand aan op één van onze 
evenementen.


