Introductie Stichting ISOB
ISOB (Internationale Steun aan Onderwijs en Bibliotheek in ZuidEthiopië) is wettelijk opgericht in 1997 in Amsterdam, Nederland.
We zijn een non-profit organisatie voor armoedebestrijding en
ontwikkeling in Ethiopië, Oost-Afrika. Onze focus is onderwijs en
gezondheid als een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling.
Slogan: Alle kinderen en volwassenen in de wereld hebben recht op onderwijs en om hun
leven te verbeteren.
Missie
De missie van Stichting ISOB is om het onderwijs in de breedste zin van het woord te verbeteren en toegankelijk te maken voor méér kinderen en volwassenen in Ethiopië.
Doelstelling
Het doel van Stichting ISOB is minder armoede en méér welvaart in Ethiopië. Een belangrijk
middel daartoe is onderwijs en een gezonde leefomgeving. Stichting ISOB gelooft in de
kracht van onderwijs. Daarom steunen wij met name onderwijs verbeteringen.
Beleid 2017-2019
In overeenstemming met haar missie steunt Stichting ISOB initiatieven van lokale onderwijsinstellingen en lokale NGO's om de kwaliteit van het onderwijs en bibliotheken te verbeteren
en toegankelijk te maken voor meer mensen, met als doel armoede bestrijding en het
verbeteren van de levensomstandigheden en de gezondheid van de lokale bevolking.
ISOB’s activiteiten in 2017-2019
1. Hulp aan verbeterplannen van het basisonderwijs die de leeromgeving, de gezondheid
op school en andere faciliteiten betreffen.
2. Hulp aan de Liqa School, een middelbare school in Sodo, Wolaitta in hun streven om
kwaliteitsonderwijs te geven aan getalenteerde maar economisch kwetsbare kinderen.
3. Hulp aan verbeterplannen van de Openbare Bbliotheek in de stad Sodo om tegemoet te
komen aan het toegenomen aantal jonge bezoekers. Het gaat om capaciteits-uitbreiding
en E-learning faciliteiten.
4. Steun voor het Bio-Diversity project van Wolaitta Development Association (WODA) met
als doel landgebruik te verbeteren en boeren voorlichting te geven.
5. Het vinden van partners, donateurs en fondsen die ons willen helpen bij ons werk in
Ethiopië.
www.isobfoundation.org

