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Ex-straatkind 
nu op de 
universtiteit
K. kwam in 2009 bij Let Us Change aan als een van de 
eerste 10 kinderen. Samen met haar kleine zusje was 
ze gered van een hard leven zonder toekomst op straat. 
Vandaag volgt ze een opleiding in haar passie ‘Fashion 
Design’ op de Universiteit. Een droom die uitkomt voor 
haar, maar zeker ook voor iedereen die meebouwt aan 
Let Us Change, een thuis voor inmiddels 92 voormalige 
straatkinderen. “We zagen haar opgroeien tot een 
slimme, verantwoordelijke jonge vrouw en het grote 
voorbeeld voor al onze kinderen. Ze is het dankbare 
bewijs van het grote verschil dat we maken met Let Us 
Change.” vertelt oprichter Johan Vandenbossche.

Bakkerij met 4 winkels 
Traditionele weverij 
Boerderij met 24 koeien 

EN OOK NOG

92 kinderen 
van een warme 
thuis voorzien

148 kinderen 
naar school laten gaan

25 families
ondersteund

68 lokale jobs gecreëerd

ONZE VERWEZENLIJKINGEN IN 2022

1 op 10 kinderen staat er alleen voor in de wereld. Wereldwijd onderzoek toont aan dat een 
veilige liefdevolle familie het allerbelangrijkste is in het leven van een kind – meer nog dan 
onderdak of materiële zorg – om te groeien tot een sterke volwassene die teruggeeft aan zijn 
gemeenschap. 

De grote meerderheid van alle kinderen in weeshuizen heeft nog biologische familie. Daarom De grote meerderheid van alle kinderen in weeshuizen heeft nog biologische familie. Daarom 
slaan Let Us Change en haar lokale partner ‘Beteseb’ de handen in elkaar om kwetsbare 
kinderen in Ethiopië te versterken via hun families en community in de eerste plaats. Daarnaast 
is het prioriteit om de lokale organisatie zelfredzamer te maken en sterke familie-waarden in de 
kindertehuizen te implementeren voor kinderen die er anders echt alleen voor staan. 

Dankzij jouw steun

November 2008 reisde de 23 jarige Belg Johan 
Vandenbossche naar Ethiopië om er een 
jeugdbeweging op te starten. In het stadje 
Hawassa ontmoette hij hotelmanager Aynalem 
Wolde Amanuel terwijl ze maaltijden uitdeelde 
aan daklozen. Samen wilden ze meer doen. 
Enkele maanden later huurden ze een eerste 
huisje om er een thuis te maken voor 10 
straatkinderen. De organisaties Let Us Change 
(België) en Beteseb (Ethiopië) werden 
opgericht en hun samenwerking groeide uit tot 
een cruciale levenslijn voor meer dan 200 
kansarmen in Ethiopië. In 2013 leerde Johan er 
zijn vrouw Eline kennen, die vandaag de missie 
in België verderzet als coördinator van de VZW 
Let Us Change.

JAARKRANT 2022 ONTDEK HOE JE KAN STEUNEN WWW.LETUSCHANGE.BE



De grootste kost voor Let Us Change is 
gezonde voeding voor de 
kindertehuizen. Sinds 2022 kost het 
gemiddeld  €67 per maand  om een 
kind in Ethiopië te voeden.

33% Voeding

Een kwetsbaar kind heeft extra veel 
liefde, zorg en begeleiding nodig om 

goed te ontwikkelen. Zo geeft 
Let Us Change per kind gemiddeld 

€61 per maand€61 per maand  uit aan medische zorg, 
hygiëne en een professioneel team om 
de kindertehuizen en familiehulp in 

goede banen te leiden. 

29% Zorg 
en personeel

Let Us Change huurt 3 tehuizen 
om er een thuis te maken voor 92 

kinderen. Samen met het onderhoud, 
transport en nutsvoorzieningen kost 

dat de organisatie gemiddeld 
€36 per kind  per maand. 

17%
Onderdak

De kinderen gaan naar de beste scholen van Hawassa en krijgen 
wekelijks bijles om achterstand in te halen. In 2023 starten 6 
kinderen van Let Us Change op de universiteit!  €31  was de 
gemiddelde onderwijskost per kind per maand  in 2022. 

15% Onderwijs

Bij een warme thuis hoort ook ontspanning, kledij en sport voor 
gemiddeld  €9 per kind  per maand.

4% Ontspanning en kledij

Let Us Change ondersteunt
25 families van kwetsbare 
kinderen via psychologische 
en financiële hulp voor een 
zorgzame thuis. Daar gaat 
gemiddeld zo’n  €12 per gezin 
 per maand  per maand  naartoe.  

2%
Familiehulp

€ 184.080
overgeschreven 
naar Ethiopië

3.632   BEDANKTx
Voor elke storting en aankoop in 2022

Word meter 
of peter

WWW.LETUSCHANGE.BE/STEUNEN 

Wil je meter of peter worden van Let Us Change? Dat is 
duurzaam meebouwen aan sterke families in Ethiopië. 
Ook voor de vele kinderen die er alleen voor staan. Met 
een maandelijkse bijdrage vanaf €10 help je om er elke 
dag voor hen te zijn. Onvoorwaardelijk. Registreer je op 
letuschange.be. 

Doe een gi
Met elke gift aan Let Us Change draag je concreet bij aan de toekomst van 
kwetsbare kinderen in Ethiopië. Je gift is voor 45% fiscaal aftrekbaar in België. 
Schenken kan vlot en veilig via de website of via overschrijving. 

VZW Let Us Change Ethiopië
BE20 7430 5300 5056
BIC: KREDBEBB

België
Stichting Let Us Change
Ethiopië
NL08 INGB0006 214375
BIC: INGBNL2A 

Nederland



Hoorn van Afrika1

De hoorn van Afrika kent de ergste droogte sinds 40 jaar. 
Families zitten soms dagen zonder eten of drinkwater. 
Naar schatting sterft er elke 48 seconden iemand aan 
hongersnood in Ethiopië, Kenia of Somalië. 

Ethiopië2

Ethiopië is heel verschillend met de rest van de wereld. 
Met prachtige veelzijdige landschappen en een 
eeuwenoude cultuur. Het land is nooit gekoloniseerd 
geweest en telt momenteel 109 miljoen inwoners. Het is 
1 van de 10 armste landen ter wereld. 

Hawassa3

De projecten van Let Us Change zijn gevestigd in 
Hawassa: een jong stadje ten Zuiden van Ethiopië. 
Dankzij het grote meer is het een internationale hotspot 
voor vogelliefhebbers en een weekendverblijf om aan de 
drukke hoofdstad te ontsnappen. Het aantal inwoners is 
er op 8 jaar tijd verdubbeld. 
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Onze ambitie 2027
De zorg van een liefdevolle familie is het allerbelangrijkste in het leven van 
een kind. Let Us Change versterkt 50 families bij het bieden van die zorg via psychologische en financiële 
ondersteuning. Zo werkt Let Us Change preventief aan de problematiek van straatkinderen. 

FAMILIEHULP

Let Us Change zorgt voor 90 kwetsbare kinderen die geen liefdevolle familie hebben of niet met hen 
herenigd kunnen worden. Zij krijgen een warme thuis in een van de 3 tehuizen met de beste zorg, voeding 
en educatie. Een plek waar ze volgens de familiewaarden van hun cultuur opgroeien tot sterke volwassenen 
die voortbouwen aan hun samenleving. 

KINDERTEHUIZEN

Als organisatie van en voor mensen stimuleert Let Us Change haar partners om een gezonde werkomgeving 
te creëren. Daarin streven we naar eerlijke lonen, kwaliteitsvolle opleidingen, sociale inclusie en open 
communicatie op alle niveaus. 

TEWERKSTELLING

Het nieuwe doel van Let Us Change is om tegen 2027 haar lokale werking in Ethiopië 50% zelfredzaam te 
maken met de hulp van nauwe partners. Alle komende investeringen zullen daarom sterk focussen op 
professionalisering, inkomst-genererende activiteiten en duurzame materialen. De uitbreiding van onze 
eigen bakkerij, boerderij en weverij zijn daarbij de grootste doelstellingen. 

ZELFREDZAAMHEID



of kom langs op een van onze marktjes

WWW.LETUSCHANGE.BE/WEBSHOP 

Berbere is een heerlijk geurige pittige 
mengeling van zongedroogde 
chilipeper met gember, koriander, 
kaneel, nootmuskaat en piment. 
Onmisbaar bij kip, in stoofpotjes, 
tomatensauzen en simpelweg in al je 
gerechten. Samengesteld volgens het 
familierecept van de Let Us Change 
tehuizen. Verkrijgbaar in een glazen 
potje met kurken dekseltje en handig 
houten lepeltje. 

€8 / 100 gram

BERBERE 
kruidenmix

Een superfruitige delicate koe uit 
Zuid-Ethiopië. Met toetsen van 

mango, citrus en wilde rozen. Medium 
gebrand met 0%CO2 uitstoot op

zonne-energie door onze innovatieve
partner in smaak:   Ray & Jules. .  
Gemalen en in bonen beschikbaar

€8 / 250 gram

BIO + 0% CO2

fairtrade
KOFFIE

Aynalem’s Thee is een zachte infusie van 
gember, citroenverbena, citroengras, 
kruidnagel en tijm. Een geneeskrachtig 

recept van mede-oprichtster Aynalem met 
kruiden uit haar tuin. Ook lekker als iced tea. 

€8 / 100 gram

KRUIDENINFUSIE 
‘Aynalem’s Thee’ 

HAAL ETHIOPIË 
IN HUIS

met de producten van Let Us Change
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1 op 10 kinderen staat er alleen voor 
in de wereld. Daar doen wij iets aan.
WWW.LETUSCHANGE.BE

LETUSCHANGEETHIOPIA LETUSCHANGE


