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De droom van Wondem 

• Wondem is vijf keer in Ethiopië geweest. 
Toen hij daar op bezoek was, werd hij heel 
erg verdrietig van de armoede om hem 
heen. Hij zag arme kinderen zonder eten 
of kleding en wilde meteen zijn eigen 
kleding en schoenen weggeven. Dit deed 
hij en daarna vroeg hij: “Papa, hoe kan ik 
geld verdienen voor die kinderen?” Deze 
vraag stelde hij bijna dagelijks.  De wens 
van Wondem was om later een eigen 
stichting op te richten om hiermee de 
kinderen in Ethiopië te helpen. 

• Wondem is in 2009 overleden. Hij werd 
slechts 12 jaar oud. Met de Stichting 
Wondem willen wij, de droom van hem 
vervullen. Zijn grote wens was kinderen in 
Ethiopië een betere toekomst te geven.   
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Mezezo is een kleine stad op het 
platteland van Ethiopië met 8.000 
inwoners in de regio North Shoa. 
Belangrijkste functie van de stad is 
de markt, waar boeren uit de 
omliggende dorpen naartoe komen. 

 
Ook is het stadje het 
administratieve centrum van de 
regio North Shoa en herbergt het de 
basisschool en de eerste twee 
klassen van de middelbare school 
voor kinderen uit de regio. Hoewel 
Mezezo een centrumfunctie vervult, 
staat het er sociaal en economisch 
slecht voor. Doordat het in 
bergachtig gebied ligt, is het 
nauwelijks ontsloten en heeft 
Mezezo zich niet kunnen 
ontwikkelen. En ook hier heeft 
hiv/aids vele kinderen tot wees 
gemaakt.  

 

www.ethiowondem.com       
addis.ababa@online.nl 



Het eerste project was de bouw van de schoolbibliotheek in 2012. Dat 
heeft Stichting Wondem samen uitgevoerd met Partners in the Horn 
of Africa. In de nieuwe bibliotheek is ruimte voor 110 leerlingen om te 
kunnen studeren. Wij hebben al 1.260 boeken, 12 lange tafels, 90 
stoelen en 6 grote kasten gekocht. De schoolbibliotheek is 7 dagen 
per week open en dagelijks maken gemiddeld 500 leerlingen er 
intensief gebruik van. 



Stichting Wondem heeft de leidingen  
tussen de pomp en de school hersteld en 
onderhoudt deze nu. Het aantal zieke 
leerlingen (infecties etc.) neemt nu al 
zienderogen af! Kosten  € 2.000. 

Het dorp betrekt zijn water uit een heel 
klein reservoir waaruit maar vier uur per 
dag water kan worden opgepompt om te 
drinken en voor sanitaire voorzieningen. 
Door het ontbreken van een goede 
watervoorziening maken inwoners 
noodgedwongen gebruik van onveilige 
alternatieven.  
 
Op school was eerst helemaal geen 
drinkwater en geen water voor de 
toiletten omdat de leidingen naar de 
pomp kapot  waren en deels ontbraken. 
 
Dit alles leidt tot zoveel ziekten dat de 
medewerkers van het enige 
gezondheidscentrum de afwezigheid van 
schoon drinkwater en de erbarmelijke 
hygiënische omstandigheden als oorzaken 
aanwijzen van 90 procent van alle 
gezondheidsproblemen in  Mezezo.  
 

www.ethiowondem.com  



In Mezezo worden veel kinderen om 
economische en sociale redenen ertoe 
aangezet of gedwongen om te werken. 
Kindarbeiders gaan niet naar school. Zij 
zullen dus altijd laagbetaald werk blijven 
doen. Kinderarbeid gaat vaak samen met 
mensenhandel.  
 
Meisjes blijven tijdens hun menstruatie vaak 
thuis omdat zij zich alleen thuis hygiënisch 
kunnen verzorgen. Daardoor missen zij één 
week per maand school en blijven hun 
resultaten achter. Het gevolg is dat  zij van 
school worden gehaald en moeten werken.   
 
Stichting Wondem zorgt nu voor 
maandverband op school. Ook ondersteunt 
zij  het mondig worden van meisjes door 
meisjesclubs op te richten. In deze clubs 
blijken meisjes elkaar te steunen om in te 
gaan tegen de beslissing van hun ouders om 
te stoppen met school.  

Stichting Wondem: 
• Verzorgt maandverband voor 

500 schoolmeisjes. 
• Ondersteunt 2 meisjesclubs 

met empowerment. 



Nieuwe projecten 
Stichting  Wondem en Partners in the Horn of Africa gaan samen met de middelbare school van 
Mezezo de volgende nieuwe projecten uitvoeren. Totale kosten: € 50.000.  

1. Een nieuw schoollaboratorium bestaande uit twee lokalen  

In november 2012 is gestart met de bouw van een laboratorium bestaande uit twee lokalen: één 
voor natuurkundepracticum en één voor scheikunde/biologiepracticum met  
laboratoriummaterialen. Dit is een forse uitbreiding van de school, zowel wat betreft capaciteit 
als kwaliteit van onderwijs. Dit project moet afgerond zijn op 30 maart 2013. 

2. Vier waterpompen in en rond de school 

Door gebrek aan een goede watervoorziening hebben veel kinderen infecties en 
darmproblemen.  Een duurzame oplossing is het slaan van 4 waterputten. Daarnaast worden de 
technici opgeleid in het technisch beheer en worden gemeenteambtenaren, schoolleiding, 
leraren en ouders opgeleid in het beheer en bestuur en in het bewaken van de kwaliteit van de 
watervoorziening.  

3. Opvang van weeskinderen op en rond de school 

In 2013 zal gestart worden met projecten om weeskinderen minstens één maaltijd per dag te 
bezorgen. Dit om voor hen zo een opwaartse spiraal te starten. Er wordt nog naar een goede 
vorm gezocht. Bijvoorbeeld het doen van klusjes op het schoolterrein om een maaltijd  te 
verdienen of het organiseren van werk voor hun tantes, ooms of verzorgende zodat die in staat 
zijn het kind te voeden.  

 


