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“Dank u voor het waarmaken van mijn droom.” 



Het eerste project was de bouw van de schoolbibliotheek in 2012. Dat heeft 
Stichting Wondem samen uitgevoerd met Partners in the Horn of Africa. De 
schoolbibliotheek is 7 dagen per week open en dagelijks maken gemiddeld 500 
leerlingen er intensief gebruik van. 

Schoolmeisjes buiten schooltijd Studenten in de nieuwe bibliotheek 



De nieuwe bibliotheek met 1.260 boeken, 12 lange tafels en 90 stoelen 

Studenten voor de bibliotheek De nieuwe bibliotheek 
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De drinkwater- en sanitaire voorzieningen laten sterk te wensen over. Dit heeft direct effect op de gezondheid 
van de kinderen. Zij zijn daardoor vaak onnodig slachtoffer van infectiezieken. Daarom voert Stichting Wondem 
ook projecten uit die erop gericht zijn om de hygiëne op school te verbeteren. Het gaat dan om het zorgen voor 
een goede watervoorziening op en rond de school. Eind 2012 is de stichting gestart met het installeren en in 
gebruik nemen van waterpompen rond de school. Daarmee heeft de school een goede watervoorziening voor 
drinkwater en om de toiletten te spoelen. Onderdeel van het project is ook de opleiding van alle betrokkenen. 
Technici worden opgeleid in het beheer van de pompen, schoolleiding en gemeenteambtenaren worden 
opgeleid in het beheer van de pompen en het beheer van de wateromstandigheden in het dorp. Hierdoor is de 
watervoorziening op school gegarandeerd. 
 

98% van de inwoners heeft geen schoon drinkwater. 



Stichting Wondem heeft de leidingen tussen de pomp en de school 

hersteld en onderhoudt die. Er is maar 3 of 4 dagen per week water. 

Voor het waterproject Na toiletbezoek  



Stichting Wondem heeft samen met haar partners twee practicumlokalen gebouwd, 
omdat daar sterke behoefte aan was. Eén voor natuurkunde en één voor 
scheikunde en biologie. In mei 2013 zijn deze praktijklokalen opgeleverd en de 
heer Zerfu zal die eind juni officieel openen. De lokalen zijn in dezelfde stijl 
gebouwd als de bibliotheek. De kosten zijn daardoor bescheiden gebleven. De 
bouw is uitgevoerd met lokale inzet. Door deze twee lokalen is de school in staat 
om haar leerlingen ook praktijklessen te geven. Natuur-, biologie- en 
scheikundeproeven kunnen dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in plaats van 
alleen maar op het bord uitgelegd te worden. 
 

De nieuwe practicumlokalen 



De studenten zonder laboratorium 

Praktijk is de beste leermeester. 



Het nieuwe practicumlokaal 

Het nieuwe praktijklokaal van binnen  

Nieuw praktijklokaal 

Stichting Wondem wil kansarme kinderen 
meer kansen geven. 

Oud practicumlokaal 



Stichting Wondem zorgt voor maandverband voor 500 schoolmeisjes.   
 

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.  

Meisjes blijven tijdens hun menstruatie vaak 
thuis omdat zij zich alleen thuis hygiënisch 
kunnen verzorgen. Daardoor missen zij een 
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 
steunen meisjes elkaar om in te gaan tegen 
de beslissing van hun ouders om te stoppen 
met school.   



Gezondheidscentrum 
         In de stad Mezezo in het noorden van Ethiopië 

staat een gezondheidscentrum voor de 50.000 
inwoners van deze regio.  
 
Het gezondheidscentrum bestaat al sinds 1985. 
De verloskamer is oud en de inrichting is 
dringend aan vervanging toe. De kraamafdeling 
telt één bed en er is één ruimte met twee 
verlosbedden, slechts gescheiden door 
tussenschotten. De kwaliteit van de zorg aan 
moeder en kind is niet voldoende meer en 
privacy is er nagenoeg niet. 
 
Door de bouw van twee nieuwe verloskamers 
en een apotheek kan de kwaliteit van de zorg en 
de privacy van vrouwen en kinderen beter 
worden gewaarborgd. Hiermee wordt onnodige 
moeder- en kindersterfte voorkomen. Onder 
leiding van de gemeente Mezezo en het 
gezondheidscentrum zal een bouwteam  de 
verantwoordelijkheid voor de bouw op zich 
nemen. 

 

         Stichting Wondem zamelt nu voor de bouw het 
benodigde geld in. 
 
 

Huidige gebrekkige verloskamer 

Apotheek 


