


ONVERWACHT VREDESAKKOORD TUSSEN ETHIOPIË EN DE TIGRESE REBELLEN

Op 2 november 2022 kwamen de federale regering van Ethiopië en de leiders 

van de rebellen regio Tigray overeen een einde te maken aan twee jaar 

verwoestende oorlog. De welkomstovereenkomst, bemiddeld door de 

Afrikaanse Unie (AU) in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria, was een triomf 

voor de Ethiopische premier Abiy Ahmed toen de omstreden leiders van Tigray 

ermee instemden hun troepen te ontwapenen en de federale autoriteit in de 

regio te herstellen. De strijd tussen de twee partijen is gestopt. Toch zou de 

fragiele rust kunnen versplinteren, vooral met netelige vragen die 

openstaan en Tigrayans die terugkomen op toezeggingen. Beide partijen 

moeten hun toezeggingen nakomen en tegelijkertijd de vaart erin houden. 

Externe actoren moeten dit moment aangrijpen om de partijen over te halen 

de vrede te consolideren en aan te dringen op onmiddellijke en onbeperkte 

hulp aan Tigray.

De premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, zegt dat hij "100%" heeft bereikt van 

wat zijn regering eiste in een deal die in Pretoria werd ondertekend met 

rebellenautoriteiten in de regio Tigray om een einde te maken aan twee jaar 

conflict in Noord-Ethiopië. De bevolking van Noord-Ethiopië is het slachtoffer 

van burgeroorlog. We zijn erg blij met vredesakkoorden tussen de regering en 

de rebellen. Stichting Wondem zal samen met lokale partners de slachtoffers 

ondersteunen door duurzame projecten uit te voeren. De vredesonderhandelingen werden geleid door de 
voormalige Keniaanse president Uhuru Kenyatta (midden)



Ondersteuning van slachtoffers van burgeroorlog in Mezezo & Kobastil, Ethiopië

Met hulp van Wilde Ganzen en donateurs in Nederland en Ethiopië heeft Stichting Wondem in Mezezo een 

gezondheidscentrum gebouwd met een kraamkliniek, kraamlogies en onderzoekskamers en onderhoudswerkzaamheden 

verricht. Deskundigen van het ministerie van Gezondheid hebben ook het laboratorium en onderzoeksapparaten 

onderhouden. We hebben ook medicijnen, matrassen, dekens, beddenlakens en belangrijke apparatuur gekocht en aan 

het gezondheidscentrum in Mezezo geschonken. 

Gezondheidsmedewerkers zijn nog steeds bezig om aan verkrachte meisjes psychologische en materiële steun te geven. 

De gezondheidszorg in Mezezo is nu al verbeterd door het verstrekken van medische apparatuur en veel ondersteuning. 

Stichting Wondem heeft dit kunnen realiseren door zowel materiële als immateriële hulp van veel donateurs. Daar dankt 

de stichting haar donateurs hartelijk voor!

Nieuwe echografie in de kraamkliniekGeschilderde kraamkliniek Certificaat voor goed werk van regioleiders 



Scholen in Mezezo en Kobastil

Onderwijs versterkt de weerbaarheid van individuen en van de samenleving. Dit biedt kansen om de economische positie van 

groepen te verbeteren en het welzijn te verhogen. Stichting Wondem zet zich daarom in voor empowerment, met name van meisjes 

en alleenstaande ouders. De projecten waren vooral gericht op het verbeteren van de eigen kracht van meisjes en op het verbeteren 

van de economische zelfredzaamheid van hun moeders of verzorgers. Als de financiële slagkracht van deze verzorgers verbetert,

kunnen hun kinderen naar school. En dat is belangrijk!

In de laatste jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij drie scholen in Mezezo en Kobastil bij het terugdringen van de schooluitval 

van meisjes. Meer leerlingen maken hun Cito-toets goed. Rebellen hebben er van 21 november tot 1 december geplunderd, 

verkracht en gemoord. Kapotte ramen, lekkende daken en beschadigde leslokalen in drie scholen zijn hiervan het gevolg. Stichting

Wondem heeft ook computers, printers, boeken en kantoorbenodigdheden gekocht en aan de scholen geschonken.

Alle mesjes van 4 scholen krijgen maandverband met advies en seksuele voorlichting. Doordat nieuwe bakkerijen in Mezezo en 

Kobastil gebouwd zijn, kan een lichte lunch gegeven worden aan de armste kinderen van de basisschool in Mezezo en Kobastil.

Nieuwe bakkerij in Kobastil



Het uitdelen van tuinzaden, gereedschap en kippen was onze eerste prioriteit in Mezezo en Kobastil. De heer Wilde Mariam 

Degnetu, een lokale vertegenwoordiger van Stichting Wondem, was druk bezig met het werven van jongeren om kwetsbare 

groepen te ondersteunen. De meeste mensen maakten gebruik van deze ondersteuning en verbouwden snel groeiende groenten 

en granen. Vooral aan alleenstaande moeders en gehandicapten deelden wij kip uit en wij hielpen hun om hun tuin te cultiveren. 

Dankzij donateurs en deze gecoördineerde inspanningen krijgen kinderen nu voedsel en kleding om naar school te gaan. Maar 

liefst 630 kwetsbare bewoners en slachtoffers hebben 1.890 kippen en tuingereedschap van Stichting Wondem gekregen. Ook 4 

boeren in Kobastil hebben wij 4 ossen gegeven. Wij hebben ook nieuwe machines voor de bakkerij in Kobastil geschonken en 

mensen met een beperking in Mezezo hebben wij ondersteuning gegeven

Gemeenschappen van Mezezo en Kobastil

4 ossen voor slachtoffers van rebellen 
Alle bewoners in Mezezo en Kobastil zijn nog steeds

bezig groenten te verbouwen in hun tuin



Nieuwe projecten
Stichting Wondem en de stichting Wilde Ganzen gaan samen met lokale inwoners in Noord-Shewa in Ethiopië de volgende nieuwe projecten uitvoeren:

1. de bouw van waterputten en waterbronnen in 10 verschillende wijken. Door gebrek aan een goede watervoorziening hebben veel kinderen infecties en 

darmproblemen. Een duurzame oplossing is het slaan van 10 waterputten. Daarnaast worden de technici opgeleid in het technisch beheer en 

gemeenteambtenaren in het beheer en bestuur en in het bewaken van de kwaliteit van de watervoorziening. 

2. empowerment van meisjes en de armste leerlingen van 4 middelbare scholen. Dit wordt gedaan door het uitdelen van maandverband, bijles aan 

leerlingen te geven en trainingen aan leerkrachten te geven. 

Reis naar Ethiopië 

De heer en mevrouw Zerfu reizen begin januari 2023 naar Ethiopië om 

een project te bezoeken en de openingsceremonie van een moderne 

bibliotheek voor de middelbare school Ambela bij te wonen. Ambela is 

een van de armste scholen en heeft geen bibliotheek en laboratorium en 

minder leslokalen. Dankzij fondsen en donateurs in Nederland heeft 

Stichting Wondem de school een volledig ingerichte bibliotheek 

aangeboden. De totale kosten bedragen € 34.500.

Ook donateur worden? Giften aan Stichting 

Wondem zijn aftrekbaar. Kijk op 

www.wondemfoundation.org
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