Nieuwsbrief van Stichting Wondem, juli 2018
Goed nieuws voor Ethiopië
Ethiopië, met 100 miljoen inwoners het grootste land in de
instabiele Hoorn van Afrika, heeft zich in een groot avontuur gestort.
Na jaren van onrust en protesten, massale arrestaties en honderden
doden is er plotseling uitzicht op toenadering tussen de regering en
ontevreden bevolkingsgroepen en op democratische verandering.
De man die deze hoop aanwakkert, is de betrekkelijk jonge Oromopoliticus dr. Abiy Ahmed (42), een vertegenwoordiger van de
grootste bevolkingsgroep in Ethiopië. Eind maart werd hij
onverwachts naar voren geschoven als premier. Hij bezocht
onrustige regio’s, sprak over verzoening en democratische
hervormingen ten gunste van iedereen, ongeacht etnische afkomst.

De Ethiopische regering wilde de noodtoestand opheffen, twee
maanden eerder dan gepland. De stafchef van premier Abiy Ahmed
heeft dat een maand geleden bekendgemaakt. De staat van beleg
was sinds februari van kracht vanwege aanhoudende opstanden
tegen de regering van het Oost-Afrikaanse land. Volgens de regering
is de rust nu weer voldoende teruggekeerd. Stichting Wondem gaat
met de nieuwe regering samenwerken om te strijden tegen
armoede en ziekten in Ethiopië.

Dr. Abiy Ahmed, 12de premier van
Ethiopië

Nieuwe projecten
Stichting Wondem en lokale partners gaan samen drie projecten in Mezezo en Kobastil
uitvoeren in 2018 en 2019. Totale kosten: € 104.500. Tekort: € 12.999. Stichting Wondem is nu
druk bezig dit tekort aan te vullen en zal in september 2018 de 3 projecten gaan opstarten.
1. Onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare leeringen in Mezezo en Kobastil
a. Verstrekking van maandverband in Mezezo en Kobastil
We gaan de verstrekking van maandverband doorzetten en uitbreiden: in 2018 en 2019 verstrekken we niet meer alleen in
Mezezo maandverband, maar ook in Kobastil. Het verstrekken van maandverband blijkt namelijk een ongelooflijk positieve
impact te hebben op de aanwezigheid van meisjes op school en daarmee op de verbetering van hun schoolresultaten.
In de afgelopen jaren heeft Stichting Wondem ervaring opgedaan met leveranciers van pakketjes met maandverband voor
de Afrikaanse markt. Goede ervaringen zijn opgedaan met een pakketje van 3 wasbare maandverbanden, dat een
inkoopprijs heeft van € 1,-. Dit pakketje is 2 maanden bruikbaar. Dat is dus € 0,50 per maand per meisje.
b. Bijlessen
Stichting Wondem zal zorgdragen voor bijlessen aan schoolkinderen met een handicap en aan arme schoolkinderen. Samen
met de schooldirecteuren en de docenten zullen de bijlesplannen opgesteld worden.
c. Boeken en computers
Om daadwerkelijk onderwijs te kunnen geven en de kinderen te stimuleren zijn veel meer boeken en computers nodig dan
er nu zijn. Daarom zal Stichting Wondem zich ook in 2018 en 2019 inspannen om deze boeken en computers te verwerven
en op locatie te krijgen. In elke schoolbibliotheek in Mezezo en Kobastil zullen ten minste twee computers met software
geplaatst worden.

2. Een modelschooltuin met een bijbehorend restaurant
Naast de basisschool in Kobastil ligt een groot stuk land. De aarde is erg goed. In 2016 en 2017 zijn
proeven gedaan naar de vruchtbaarheid van het land en de uitkomsten waren positief. Vanwege de
goede vruchtbaarheid van het land is besloten om hier een modelschooltuin te ontwikkelen. Docenten
en leerlingen zullen samen met dorpsbewoners hier het hele jaar door groenten verbouwen. De
docenten zullen de leerlingen ook leren hoe ze de groenten moeten verbouwen en hoe ze gezond
kunnen koken. Deze groenten zijn voor de armste leerlingen.
Het land zal in 2018 en 2019 getransformeerd worden tot een schooltuin met 40 groentebedden. Op
deze bedden zullen de leerlingen samen met de docenten verschillende gewassen gaan telen. Zij
zullen ondersteund en begeleid worden door een agrarische commissie, die eindverantwoordelijk is
voor het onderhoud van de schooltuin en de teelten.
Tegelijkertijd zal ook een schoolcafetaria gebouwd worden. In deze cafetaria zullen de
gewasopbrengsten van de bedden verwerkt worden tot maaltijden. De maaltijden zijn speciaal voor
de arme leerlingen.

3. Aanleg van 7 waterputten in Kobastil
Volgens een schatting in een recent rapport van de
Wereldgezondheidsorganisatie heeft slechts 13% van de
plattelandsbevolking in Ethiopië toegang tot schoon
drinkwater. De rest van de bevolking wordt voortdurend
blootgesteld aan allerlei ziekten die samenhangen met te
weinig water, vervuild water, slechte hygiëne en het ontbreken
van sanitaire voorzieningen. Water is een van de belangrijkste
factoren die een rol spelen bij de gezondheid. Vervuild water is
de grootste killer ter wereld, met 25.000 slachtoffers per dag.

Veel vrouwen en kinderen in Kobastil in Ethiopië moeten elke
dag uren lopen om water te halen. Rugklachten en miskramen
zijn vaak het gevolg van deze dagelijks terugkerende zware last.
Veel huishoudens van 5 tot 7 personen behelpen zich met
slechts 20 liter water per dag, wat betekent dat per gezinslid
slechts 3 tot 4 liter beschikbaar is voor drinken, wassen, koken
etc. Ter vergelijking: in Nederland wordt per persoon
gemiddeld 130 liter water per dag gebruikt.
Doel van het project is het permanente onderhoud van de 7
waterputten. Door de juiste infrastructuur raakt het water niet
vervuild, blijven de waterputten intact en is de
watervoorziening voor de mensen van Kobastil gegarandeerd.
Stichting Wondem gaat ook de inwoners inlichten over
perspoonlijke hygiëne en watervoorziening.

Nieuwe projectcoördinator van Stichting Wondem in Mezezo
Wolde Degnetu is sinds januari 2018 de nieuwe
projectcoördinator van Stichting Wondem in
Mezezo en Kobastil. Wolde is een 72-jarige man
die heeft gewerkt als directeur van verschillende
basis- en middelbare scholen. Hij is een
gerespecteerd man in Mezezo en Kobastil en
werkt als vrijwilliger voor onze projecten. Hij
begeleidt de projecten en zorgt voor de followup.
Lokale fondsenwerving in zowel opkomende
economieën als in fragiele staten en gebieden is
van groot belang voor lokale partnerorganisaties. Daarmee wordt niet alleen lokaal geld
opgehaald, maar raken de inwoners ook
betrokken bij de projecten van Stichting
Wondem. De heer Wolde heeft al met lokale
partners fondsenwervingsacties ondernomen
om 20% van de totale projecten te financieren.

Wolde Degnetu staat in het midden.

Steun van Wilde Ganzen
Change the Game Academy steunt maatschappelijke organisaties in lage- en
middeninkomenslanden om hun missie voor armoedebestrijding te realiseren. Stichting Wilde
Ganzen doet dit door ondersteuning bij het werven van lokale fondsen en beïnvloeding van de
overheid. Zo komt de verantwoordelijkheid daar te liggen waar die uiteindelijk thuishoort: bij
overheden, de middenklasse en het bedrijfsleven in die landen zelf. Dit programma van Wilde
Ganzen biedt e-learning en trainingen aan om organisaties te ondersteunen om in eigen land
fondsen te werven en overheden daar aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid.
Stichting Wondem heeft deelgenomen aan verschillende workshops en gebruikt het aldaar
geleerde om activiteiten voor fondsenwerving in Nederland te verrichten.
Stichting Wondem is Wilde Ganzen zeer dankbaar voor
hun steun aan al onze projecten. Deze bestaat uit een
verhoging met maar liefst 50% van alle donaties en uit
trainingen en workshops op allerlei gebieden. Twee vrijwilligers van Stichting Wondem uit Mezezo en Kobastil gaan
in september in Addis Ababa in Ethiopië een workshop van
Wilde Ganzen over fondsenwerving bijwonen.
www.changethegameacademy.org
Deelnemers aan workshop van Wilde Ganzen

Droom van Wondem
Wondem Zerfu had één grote droom: arme
kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij
het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af
waarom hij het in Nederland goed had, terwijl
zijn leeftijdgenoten in Ethiopië het zo moeilijk
hadden. Daar wilde hij wat aan gaan doen.
Helaas kon hij die droom niet waarmaken. In
2009 overleed Wondem plotseling, slechts 12 jaar
oud.
Om van Stichting Wondem een succes te maken
hebben we de steun en inzet van veel mensen
nodig. Stichting Wondem is geheel afhankelijk
van giften, donaties en sponsoring. Wat je ook
doet, je bijdrage is voor ons heel belangrijk. Er
zijn in Mezezo nog heel veel kinderen die we met
een goede scholing een betere toekomst kunnen
geven.

Stichting Wondem
www.wondemfoundation.org

