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Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 
 
Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich 
wilden inzetten voor landgenoten in zowel  Ethiopië als Nederland. De Stichting streeft in Ethiopië 
naar een verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare groepen in het algemeen en 
vrouwen, kinderen en jongeren in het bijzonder. Duurzame armoedebestrijding en een verbetering 
van onderwijs en gezondheidszorg staan hierbij centraal. 
 
In Nederland draagt Stichting Gurmuu bij aan een versterking van de positie van nieuwkomers door 
een brug te slaan met de Nederlandse samenleving en andere groepen. Het samenbrengen van 
mensen, het creëren van onderlinge verbinding en de uitwisseling van ervaringen zijn belangrijke 
aspecten van het werk van de organisatie. 
 

Activiteiten Ethiopië 2013/2014  
 
Inleiding 
 
Ethiopië is één van de armste landen in Afrika. De kansen op scholing en een goede toekomst zijn 
schaars. Zeker als je een meisje bent.  Tienduizenden jonge meisjes vertrekken elk jaar naar het 
Midden-Oosten om werken te vinden waarmee zij hun familie financieel  kunnen ondersteunen.  In 
de afgelopen jaren hebben duizenden jongeren het land verlaten op zoek naar een betere toekomst 
elders. Stichting Gurmuu wil hier verandering in brengen door een bijdrage te leveren aan eerlijke en 
duurzame ontwikkeling in Ethiopië zelf. In dit kader geeft de stichting ondersteuning aan projecten 
voor armoedebestrijding, onderwijs voor meisjes en sportactiviteiten voor jongeren. Daarnaast 
ondersteunt de stichting ook voorlichtingscampagnes rond gezondheidsthema’s als HIV/AIDS, 
malaria, waterziekte en vroege of gedwongen uithuwelijking. Een belangrijke pijler daarbij is de 
versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen met het doel vrouwen een gelijkwaardige 
positie te geven in de besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun samenleving 
en hun toekomst.  
 

 
 
De Hawii Shabe middelbare school telt meer dan 1200 studenten. De school heeft nooit  een 
computerlokaal of bibliotheek gehad voor haar leerlingen. In de afgelopen jaar heeft Gurmuu diverse 
projecten opgezet voor Shabe. Op de foto’s is te zien hoeveel leerlingen er in een klas zitten en hoe 
schaars de middelen in de klaslokalen zijn. De school heeft verbetering en verandering nodig op alle 
fronten maar heeft hier simpelweg de middelen niet voor.  
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Computerproject Hawii Shabe  

In 2012 verstuurde Stichting Gurmuu, 
in samenwerking met Login 
Computerservice in Amsterdam en 
Stichting Gered Gereedschap, 20 
computers naar Hawii Shabe School. 
Na een moeizaam logistiek proces (de 
invoer en uiteindelijke aflevering van 
de computers nam veel tijd in beslag) 
zijn de computers in 2013 in gebruik 
genomen.  

Inmiddels maken de leerlingen en 
leraren van Hawii Shabe School -  
ondanks gebrekkige 
elektriciteitsvoorzieningen - waar 
mogelijk gebruik van de computers en 
maken zij, voor het eerst kennis met 
de kansen en mogelijkheden van 
computeronderwijs. De computers 
worden momenteel gebruikt door 
meer dan 500 studenten.   

Hiernaast ziet u hoe de computers 
worden gebruikt door de leerlingen.  
Vaak zitten er drie, vier of meer 
leerlingen achter een computer.   

Bibliotheekproject Hawii Shabe 

Een bibliotheek met boeken is een van 
de praktische hulpmiddelen om meer 
kennis te vergaren. Tot voor kort had 
Hawii Shabe, met 1200 leerlingen, 
geen enkele boek in huis om uit te 
lenen aan de studenten. Om ook hier 
verandering in aan te brengen 
verzond Stichting Gurmuu in 2012 een 
grote zending schoolboeken naar 
Hawii Shabe School. De in totaal 4500 
boeken werden ter beschikking 
gesteld door Stichting Read to Grow. 
Na het vervaardigen van de benodigde 
boekenkasten kon een klaslokaal 
worden omgevormd tot bibliotheek 
(zie foto links hiernaast). Deze 
bibliotheek werd in 2013 officieel in 
gebruik genomen en draait nog steeds 
goed.  
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Laboratorium 

Zoals op de foto te zien is heeft de school op dit moment een nog zeer beperkt laboratorium. 
Stichting Gurmuu wil ook hier graag een bijdrage leveren en is op zoek naar mensen en organisaties 
die kunnen helpen met allerhande laboratorium materialen. Een grote wens van de school is ook om 
elke stethoscopen te hebben voor de leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding Kleermakerij  

Met dank aan de Stichting Gered 
Gereedschap werden in 2012 dertig 
hand- en elektrische naaimachines 
verzonden naar Shabe District met doel 
vrouwen en meisjes op te leiden in het 
kleermakersvak. De machines kwamen 
in 2013 aan. Omdat de organisatie 
moeite had om een passende 
werkruimte te vinden ondervond dit 
project enige vertraging in de 
uitvoering. In 2014 werd uiteindelijk 
een passende lesruimte gevonden en 
werden ook dewerktafels voor  
de naaimachines afgeleverd.        
 
Na de volledige inrichting van de 
lesruimte ging in 2014 een eerste 
cursus voor vijftien vrouwen en meisjes 
van start.  
 
De doel van deze  training is om 
vrouwen en meisjes op te leiden en 
hen daarna te helpen om, alleen of in 
groepsverband, een eigen 
kledingwinkel te starten.   
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Activiteiten Nederland 2013/2014 

Inleiding  

De Nederlandse activiteiten van Stichting Gurmuu gingen in 2012 van start. De aanleiding en  
motivatie om deze activiteiten te starten is gelegen in het feit dat de afgelopen jaren veel 
vluchtelingen uit Ethiopië, en met name de Oromos, middels Nederlandse herhuisvestings-
programma’s, vanuit  Kenia, Somalië en Eritrea, naar Nederland kwamen. De meeste van hen hebben 
geen of alleen lager onderwijs genoten wat de integratie in de Nederlandse samenleving bemoeilijkt.  
Sinds 2010 ontstond er bij deze groep vluchtelingen een grote behoefte aan structurele begeleiding 
en advies. In dit kader heeft Stichting Gurmuu diverse activiteiten ontwikkelt om het integratieproces 
voor met name Oromos beter te laten verlopen.  

In 2012, heeft de Stichting een programma opgezet met een doel om de integratie en participatie 
van deze ‘nieuwkomers’ in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Gurmuu vond het belangrijk 
om mensen met elkaar in contact te brengen en verbinding en samenwerking tot stand te brengen 
tussen Oromos die al lang in Nederland wonen en ‘nieuwkomers’ die kortgeleden in Nederland zijn 
gearriveerd. Mede dankzij ondersteuning van het Oranjefonds kon Stichting Gurmuu de volgende 
activiteiten organiseren:  

Algemene 
Informatiebijeenkomst  

In Sneek organiseerde 
Stichting Gurmuu een eerste 
algemene informatie- en 
ontmoetingsbijeenkomst 
voor zowel nieuwkomers, 
autochtone Nederlanders, 
als Oromos die al langer in 
Nederland verblijven. 
Doelstelling van de 
bijeenkomst was om zoveel 
mogelijk Oromos bijeen te 
brengen, met elkaar kennis 
te laten maken en 
informatie uit te wisselen. 
Informatie die met name de 
nieuwkomers helpt bij hun 
integratie en participatie in 
de Nederlandse 
maatschappij.  Door 
daarnaast ook veel aandacht 
te besteden aan de Oromo 
cultuur droeg de 
bijeenkomst ook bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling en 
bewustwording van de in 
Nederland woonachtige 
Oromos.  
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Sportdag voor jongeren en ouders    

Met hulp van het Oranjefonds kon Stichting Gurmuu eveneens een sportdag voor jongeren en hun 
ouders organiseren. De doelstelling van de sport dag was om hele families, ouderen en  jongeren, bij 
elkaar te brengen en persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en sport actief te promoten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwennetwerk workshop 

In 2013 organiseerde Stichting Gurmuu een bijeenkomst gericht op kennisuitwisseling en netwerken 
voor Oromo vrouwen uit Ethiopië.  In Amsterdam kwam een groep 15 vrouwen bijeen om ervaringen 
uit te wisselen en nader kennis te maken met elkaar. Voor Stichting Gurmuu was deze bijeenkomst 
een eerste aanzet tot het opstarten van een Oromo vrouwennetwerk in Nederland. Na deze eerste 
bijeenkomst hebben de vrouwen op informele wijze contact met elkaar onderhouden. De komende 
jaren wil Stichting Gurmuu proberen om meer ondersteuning te vinden voor Oromo vrouwen zodat 
zij hun netwerk verder kunnen uitbouwen en op meer regelmatige wijze bij elkaar kunnen komen.  
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Conclusie en vooruitblik 

In de periode 2013/2014 heeft Stichting Gurmuu verschillende acties ondernomen om financiering te 
verkrijgen voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en de versterking van reeds bestaande 
projecten in zowel Nederland als Ethiopië. Door de grote veranderingen in financierings-
mogelijkheden, in zowel ontwikkelingssamenwerking als integratie in Nederland, was het zeer 
moeilijk om nieuwe fondsen te verwerven. Om op andere wijze toch ondersteuning te vinden voor 
de werkzaamheden van Stichting Gurmuu werd in  2014 besloten tot een grondige revisie van de 
bestaande website www.gurmuu.org. Vanaf dit jaar speelt de website een grotere rol in de werving 
en vergroting van naamsbekendheid van Stichting Gurmuu die hopelijk zal resulteren in meer 
mogelijkheden voor de uitvoering van activiteiten. In dit kader is het eveneens belangrijk te 
vermelden dat Stichting Gurmuu eind 2014 een aanvraag heeft ingediend voor het verkrijgen van de 
ANBI status.  

 

 

 

http://www.gurmuu.org/

