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Voorwoord van de voorzitter 

Het jaar 2021 is voor de bevolking van Tigray, en voor ons (TDA NL) als onderdeel van 
die samenleving, een verschrikkelijk zwaar jaar geweest. De vernietigende oorlog die 
op 4 november 2020 in Tigray, de noordelijke regio van Ethiopië, uitbrak woedt nog 
steeds door. Sindsdien maken de Ethiopische, Eritrese en Amhara-troepen zich 
schuldig aan misdaden tegen de mensheid en willekeurige moorden op onschuldige 
burgers. Ze voeren aanvallen uit met chemische wapens tijdens bombardementen op 
steden en dorpen, voeren systematische en massale verkrachtingen uit op vrouwen 
en meisjes en maken zich schuldig aan het opzettelijk vernietigen van publieke en 
particuliere eigendommen. Ze verbranden gewassen en voedsel van boeren om zo 
massale hongersnood te creëren, ze maken zich schuldig aan etnische profilering en 
massale opsluiting van Tigreeërs in heel Ethiopië. Verder houden ze zich bezig met 
het vernietigingen van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, religieuze en culturele 
instellingen in heel Tigray. De vorm en omvang van de humanitaire crisis die zich 
sinds het begin van de oorlog in de regio afspeelt is zeer ernstig1. De toegang tot 
humanitaire hulp wordt belemmerd, essentiële infrastructuren worden vernietigd. En 
honger wordt door de Ethiopische regering als oorlogswapen tegen de bevolking van 
Tigray gebruikt2. 

Sinds de oprichting van onze vereniging op 18 december 2020 zijn wij druk bezig met 
het vormgeven van ontwikkelingsprojecten en het verkrijgen van de nodige financiële 
middelen om zo ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van Tigray.  
We hebben deze oorlog niet zien aankomen. Er waren wel aanwijzingen dat het 
conflict uit de hand zou kunnen lopen, maar het was nauwelijks voor te stellen dat de 
Ethiopische premier Abiy Ahmed, die het jaar daarvoor nog de Nobelprijs voor de 
Vrede kreeg, zo'n vernietigende oorlog tegen zijn eigen bevolking zou gaan beginnen.  

Alles wat de bevolking van Tigray in de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd is door de 
Ethiopische, Eritrese, en Amhara-troepen geplunderd of vernietigd. 

Hierdoor werden we gedwongen om alle geplande ontwikkelingsprojecten tijdelijk op 
te schorten en ons te gaan richten op het bieden van humanitaire hulp aan de 
bevolking van Tigray.  

1

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z17136&did=2021
D38631 

2 https://tegaru.nl/wp-content/uploads/2021/09/Crime_reports.pdf

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z17136&did=2021D38631
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z17136&did=2021D38631
https://tegaru.nl/wp-content/uploads/2021/09/Crime_reports.pdf


4 

Op dit moment is het moeilijk voor te stellen, maar ooit zal er ook aan deze oorlog 
een eind komen en kan de hardwerkende bevolking van Tigray weer aan de 
wederopbouw gaan beginnen. De verantwoordelijkheid die op onze schouders rust is 
groot. Het bestuur en de leden van onze vereniging beseffen dit heel goed. We zullen 
de komende jaren hard moeten werken om ons steentje bij te dragen aan de 
wederopbouw van Tigray.  

1. Verslag van het bestuur

Gelijk na de wettelijke oprichting van onze vereniging op 18 december 2020 zijn wij, 
als bestuur, in 2021 verder gaan werken aan een aantal belangrijke zaken die 
noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze vereniging.  

Ondanks het uitbreken van de alles verwoestende oorlog en het daaropvolgend 
verlies en gemis van onze families heeft het bestuur toch doorgezet en goed 
samengewerkt aan het versterken van het fundament van onze vereniging.  

Hoewel het voor het bestuur en de leden behoorlijk moeilijk was om tijdens een 
oorlog plannen te maken voor ontwikkelingshulp, hebben we dat wel gedaan en de 
verplichte jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Een aantal belangrijke 
wijzigingen aan de Akte van oprichting van onze vereniging is tijdens de algemene 
ledenvergadering door de leden goedgekeurd.  

De wijzigingen zijn doorgevoerd om aan de ANBI-voorwaarden te kunnen voldoen 
voor het verkrijgen van de ANBI-status door de Belastingdienst.  
Onze website is gemaakt en het ledenbestand is aangevuld.  

1.2  Activiteiten 

Door het uitbreken van de oorlog en de daaropvolgende bezetting en totale blokkade 
van Tigray, zijn wij als vereniging op dit moment gedwongen onze 
ontwikkelingsplannen tijdelijk om te zetten naar het bieden van noodhulp aan de 
bevolking van Tigray. Alles is erop gericht om de bevolking zoveel mogelijk bij te 
staan.
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2. Toekomst

De verwachting is dat de oorlog helaas nog enige tijd zal voortduren. 
De door klimaatverandering veroorzaakte extreme droogte, volgens de VN3 de ergste 
in 40 jaar, in combinatie met regionale conflicten en de gevolgen van de 
coronapandemie zorgen ervoor dat mensen in Tigray ook in 2022 afhankelijk zullen 
blijven van hulp uit het buitenland en dus ook van ons. Wij zullen, waar mogelijk, 
noodhulp blijven bieden om de mensen in Tigray te ondersteunen. 

2.2  Activiteiten 

Tigray staat momenteel onder een feitelijke blokkade: hulpverleners zijn niet in staat 
om essentiële voedsel-, non-food- en medische benodigdheden te leveren. Dit heeft 
geleid tot een ernstige humanitaire crisis, waaronder hongersnood en acute en 
ernstige ondervoeding. Het conflict heeft ernstige gevolgen voor het leven en het 
levensonderhoud van de gemeenschappen in de Tigray-regio in het algemeen en Kola 
Tembien in het bijzonder. 

Veel kinderen op de Duramba Primary School hebben één of beide ouders aan de 
oorlog verloren en zijn wees geworden. Daarom heeft onze vereniging besloten om, 
samen met zusterorganisatie TDA in Duitsland, de schoolkinderen op deze 
basisschool, die door TDA Duitsland is gebouwd, voor een half jaar in hun 
levensonderhoud te voorzien. TDA NL zal € 6.000,00 van de totale projectkosten van 
€ 34.137,93 voor haar rekening nemen. 

De directe begunstigden van deze donaties zijn respectievelijk 348 schoolkinderen en 
14 leraren met hun ouders op de Duramba Primary schoolgemeenschap. De indirecte 
begunstigden zijn de ouders van de leerlingen en de gezinnen van de leerkrachten 
van de schoolgemeenschap. Ongeveer 1448 leden van de gemeenschap zullen 
indirect profiteren in de interventiegebieden. Er zullen dus in totaal 1.810 
projectbegunstigden zijn. 

De verwachting is helaas dat de oorlog ook volgend jaar niet zal gaan stoppen. 
Hierdoor zal onze vereniging gedwongen worden om de ontwikkelingshulpplannen 
nog verder dan het komende jaar vooruit te schuiven. TDA NL zal, al dan niet in 
samenwerking met de gemeenschap Tigreërs in Nederland, al het nodige blijven doen 
om de bevolking van Tigray tijdens deze verschrikkelijke periode zoveel mogelijk bij te 
staan. Het bedrag voor noodhulp aan Tigray voor het jaar 2022 wordt begroot op € 
25.000, =.  

3 https://news.un.org/en/story/2022/05/1118252 
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3. Organisatie

Naam organisatie: Vereniging Tigrai Development Association in Nederland (TDA) 

Vestigingsplaats: Amsterdam 

Adres: Curaçaostraat 8b 

Website: tdaholland.nl 

Telefoonnummer: 0640030075 

E-mail: tdaholland@gmail.com 

KvK-nummer: 81236174 

RSIN-nummer: 862006934 

Rekeningnummer (IBAN): NL70 INGB 0006 4502 30 

3.1  Bestuur 

Er zijn dit jaar geen wijzigingen in het bestuur. We hebben dit jaar 12 keer vergaderd 
en een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur is in 2021 als volgt 
samengesteld:  

Voorzitter: Dhr. D. Redda 
Secretaris: Dhr. S.S. Tegbaru 
Penningmeester: Mw. B. Tareke 
Vicevoorzitter: Dhr. G. Teamerat 
Bestuurslid:   Mw. M. Haile 
Bestuurslid:   Mw. A. Hadera 
PR medewerker: Dhr. L. Abrha 
PR medewerker: Dhr. Y. Yisak 

3.2  Werknemers 

Leden van het bestuur en kascommissie krijgen geen vergoeding voor hun tijd en 
inzet besteed aan het vervullen van de taken die ze namens TDA NL uitvoeren. Er zijn 
verder geen werknemers in dienst. Onze vereniging maakt vooralsnog geen gebruik 
van vrijwilligers.   
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4. Jaarrekening

Toelichting op de jaarrekening 2021 

Inkomsten: 

Er is over 2021 een bedrag van € 6170,-- aan contributiegeld ontvangen. 

• Per 31-12-2021 telde TDA NL 97 leden;
• 0 leden hebben het lidmaatschap opgezegd;
• 32 leden hebben helaas, ondanks herhaalde uitnodigingen van ons, nog geen

ledencontributie bijdrage aan TDA NL overgemaakt.

Er is over 2021 een bedrag van € 15.219,11 aan donaties van leden en derden t.b.v. 
de slachtoffers van de hongersnood/oorlog in Tigray ontvangen. 

 0 leden hebben gebruikgemaakt van de ANBI-regeling;
 8 leden hebben via gewone giften geld gedoneerd.

Dankzij het harde werk van de familie Abadi (vooral door de succesvolle 
donatieaanvraag van dochter Sara Abadi bij de Evangelische Gemeente 
Bommelerwaard en Stichting Kringloop Zaltbommel) is dit jaar een heel mooi bedrag 
van in totaal € 1.659,11 aan donaties binnengekomen t.b.v. de slachtoffers van de 
hongersnood/oorlog in Tigray. Wij zijn Sara en de familie Abadi veel dank 
verschuldigd voor hun bijdrage aan dit prachtige resultaat.  

Uitgaven: 

• Kosten Zakelijk Betalingsverkeer € 14,31;
• Notariële kosten € 1.174.45;

. 
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4.1  Financieel Jaarverslag 

Jaarrekening 

2021 
Inkomsten 
Inkomsten uit fondsenwerving €    0,00 
Inkomsten uit Contributies/Donaties €    20.849,11 
Inkomsten acties van derden €     0,00 
Inkomsten uit subsidies €    0,00 
Inkomsten uit beleggingen €    0,00 
Overige inkomsten €     0,00 
Totale inkomsten €     20.849,11   

Bestedingen 
Kosten werving baten €    0,00 
Kosten beheer en administratie €     1230,76 
Besteed aan doelstelling €               0,00
Toevoeging aan reserves €     0,00 
Onttrekking aan reserves €     0,00 
Totale kosten/bestedingen €         1230,76   

Activa 
Immateriële vaste activa €    0,00 
Materiële vaste activa €     0,00 
Vorderingen en overlopende activa €     0,00 
Liquide middelen €        19.680,35 
Totale activa €        19.680,35   

Passiva 
Reserves en fondsen €    0,00 
Langlopende schulden €    0,00 
Kortlopende schulden €    0,00 
Totale passiva €    0,00   
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5. Begroting

Baten: 

Voor de inkomsten uit contributie, ANBI of individuele donaties begroten wij 
€ 5.800,= meer dan vorig jaar op basis van de verwachting dat: 

• Leden van onze gemeenschap geïnformeerd zullen worden over ons bestaan
en zich als lid of donateur aanmelden;

• De leden de jaarlijkse bijdrage van 2021 zullen handhaven;
• Door positieve reacties op de nog lopende donatieverzoeken die wij bij een

aantal fondsen en stichtingen hebben ingediend;
• Uit ‘jaarlijks TDA NL diner gala voor Tigray’ project, wat in het teken zal staan

van de slachtoffers van de hongersnood/oorlog in Tigray.

Kosten: 

• De bankkosten en algemene kosten zijn reëel en hoeven niet gewijzigd te
worden;

• De kosten voor de website begroten wij op € 250,=, nadat de TDA NL website
anders is gehost;

• De kosten activiteit (algemene leden jaarvergadering/jaarlijks TDA NL diner
gala voor Tigray) begroten wij op € 750, =;

• Het bedrag voor noodhulp aan de oorlog slachtoffers in Tigray wordt begroot
op € 8.300, =, dit is inclusief de donatie van de Evangelische Gemeente
Bommelerwaard en Stichting Kringloop Zaltbommel van in totaal € 1.659,11;

• In samenwerking met onze zusterorganisatie, TDA Duitsland, zal TDA NL
€ 6.000, = van de totale projectkosten van € 34.137,93 dekken die besteed zal
worden aan de oorlog slachtoffers van scholengemeenschappen van Duramba
Primary School in Duramba, Tigray;

• Wij reserveren voor dit jaar geen bedrag voor een reserveproject.

Als onze gemeenschap, Tigreërs in Nederland, een ontwikkelingsproject weten wat 
aan de doelstelling van onze vereniging voldoet, dan is daar binnen onze vereniging 
ruimte voor. Zij kunnen dit project dan kenbaar maken aan onze secretaris of aan de 
voorzitter.
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