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Waterprojecten
Volgens een schatting in een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft
slechts dertien procent 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 of vervuild water, slechte hygiëne en het ontbreken van
sanitaire voorzieningen. Water is cruciaal voor ieders gezondheid, vervuild water is de
grootste bedreiging daarvan ter wereld, met 25.000 slachtoffers per dag, door onder meer
tyfus, cholera en dysenterie.
Kobastil put al zijn water uit 7 oude bronnen, waar het water uit de grond opwelt. Daar
halen de dorpelingen hun water vandaan. In feite is dit onwenselijk: het is lastig om het
welwater op te vangen. De onbeschermde randen van de bronnen zijn kwetsbaar. Ze
kunnen beschadigd raken, waardoor het water in de bron verontreinigd kan raken.
Stichting Wondem en de inwoners van Kobastil willen deze waterbronnen daarom veiliger
en duurzamer maken. Dankzij veel donateurs in Nederland en Ethiopië zijn 6 van de 7
waterbronnen klaar en de laatste waterbron is over twee maanden klaar. We zijn 16 juni
2019 vroeg in de ochtend aangekomen in het dorp Rib Rib en ongeveer 100 inwoners zaten
ons op te wachten. Ze waren aan het zingen en dansen. De waterbron in Rib Rib is erg sterk
en krachtig. De heer Nigussu Tilahun, het perssecretariaat van premier Abey en regioleiders
bedankten Stichting Wondem en de gemeenschap.

Mevrouw Rachida van Wilde Ganzen tijdens openingsceremonie in Rib Rib

.
Openingsceremonie in Ashale op 16 juni 2019

Mevrouw Johanne en mevrouw Rachida van Wilde Ganzen en de heer Nigussu Tilahun van de regering bij de
openingsceremonie in Laybert

Schoolcafetaria in Kobastil
Onderwijs is de basis en een krachtige tool om te zorgen voor de ontwikkeling van burgers
en om zo gemeenschappen sterker te maken. Stichting Wondem zet zich daarom in voor
verbetering van de positie van kinderen en verbetering van het onderwijs. Met name in
Mezezo en Kobastil. In de afgelopen jaren zijn de schoollokalen in Mezezo en Kobastil
verbeterd, zijn practicumlokalen gebouwd, is een gebouw voor een meisjesclub in Mezezo
en Kobastil gebouwd, zijn 3 nieuwe schoolbibliotheken geopend en zijn deze voorzien van
4.000 boeken. Ook zijn voor meisjes speciale programma’s ontwikkeld zodat zij
ononderbroken naar school kunnen om zo hun schoolprestaties te bevorderen.
In 2019 is een schoolcafetaria met keuken gebouwd voor de kinderen die naar school gaan
zonder lunchpakket. In de schoolcafetaria kunnen ongeveer 100 kinderen kleine maaltijden
eten. De schoolgemeenschap gaat verschillende activiteiten in de zaal organiseren. Dankzij
Wilde Ganzen, andere donateurs en fondsen heeft Kobastil nu een schoolcafetaria met 40
stoelen, 12 lange tafels, 1 kast en keukenapparaten.

Schoolcafetaria in Kobastil

Naast de basisschool in Kobastil ligt een groot stuk land met goede aarde. In 2017 en 2018
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 verbouwen hier samen met dorpsbewoners het hele
jaar groenten. De school gaat vanaf september een lunch voor de armste en weeskinderen
aanbieden.

De schooltuin met vele groenten

Onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare
leerlingen in Mezezo en Kobastil
Onderwijs versterkt de weerbaarheid van individuen en van de samenleving. Dit biedt
kansen om de economische positie van groepen te versterken en het welzijn te verhogen.
Stichting Wondem zet zich daarom in voor empowerment, met name van meisjes en
alleenstaande moeders. De projecten waren vooral gericht op het verbeteren van de eigen
kracht van de 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 gaan. En dat is belangrijk!
Stichting Wondem heeft zich sterk ingezet, en blijft zich inzetten, voor de empowerment
van meisjes. De verbetering van de eigen kracht van meisjes is belangrijk met het oog op
verbetering van hun educatieve toegang en succes, en ook hun vertrouwen in en deelname
aan buitenschoolse lessen en activiteiten. In de afgelopen jaren zijn meisjesclubs opgericht,
waar meisjes elkaar stimuleren om voor zichzelf op te komen. Ook zijn gezondheidsclubs
vanuit dezelfde motivatie opgericht. Tegelijkertijd is het gesprek aangegaan met
dorpsoudsten en verzorgers om hen te overtuigen van het belang van meisjesonderwijs en
dat de meisjes niet voortijdig van school gehaald moeten worden. Ook heeft Stichting
Wondem zich ingezet om schoolmeisjes maandverband te bezorgen, zodat zij ook tijdens
hun menstruatieperiode gewoon naar school kunnen en niet elke maand een week
onderwijs moeten missen, met alle negatieve schoolresultaten van dien. Doel is dat meisjes
naar school blijven gaan, zich verder ontwikkelen en hun toekomstmogelijkheden
verbeteren.
In het laatste jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de
schooluitval van meisjes. Nu gaan net zoveel meisjes als jongens naar de lagere school.
Helaas is dit niet het geval in het vervolgonderwijs. Er stromen helaas nog steeds minder
meisjes door naar de middelbare school dan jongens. Meisjes en jonge vrouwen worden
nog steeds geconfronteerd met vele belemmeringen voor onderwijs. Meisjes dragen de last
van huishoudelijke taken en vaak ontbreken motivatie en positieve rolmodellen. Stichting
Wondem is daarom blijven inzetten op de empowerment van meisjes in Mezezo en Kobastil.

Verstrekking van maandverband in Mezezo en
Kobastil
Stichting Wondem gaat door met de verstrekking van maandverband en wil die uitbreiden:
in 2018 en 2019 verstrekt Stichting Wondem 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 de leveranciers van
maandverband voor de Ethiopische markt. Goede ervaringen zijn opgedaan met een doosje
met 3 wasbare maandverbanden dat een inkoopprijs heeft van € 1,-. Deze doosjes zijn 2
maanden te gebruiken. Dat is dus € 0,50 per maand per meisje.
Stichting Wondem is op dit moment bezig met de distributie van maandverband voor 1015
leerlingen op drie verschillende scholen. Doel is dat zij zich niet meer een week per maand
uit het openbare leven hoeven terug te trekken zodat zij geen onderwijs of werk meer
hoeven te missen.

Distributie van maandverband

Bijlessen
Stichting Wondem zorgt voor bijlessen aan schoolkinderen met een handicap en aan arme
schoolkinderen op 2 scholen. Samen met de schooldirecteuren en de docenten zijn de
bijlesplannen opgesteld. Stichting Wondem draagt per school jaarlijks € 3.000 bij. De overige
kosten zullen gefinancierd worden vanuit de scholen zelf en vanuit het gemeentebudget van
beide dorpen.

Boeken en computers
Om daadwerkelijk onderwijs te kunnen geven en de kinderen te stimuleren zijn meer
boeken nodig dan er waren en veel meer computers en laptops. Daarom heeft Stichting
Wondem ook in 2018 en 2019 zich ingespannen om deze boeken en computers te
verwerven en op locatie te krijgen. Het aantal boeken op 3 scholen in Mezezo en Kobastil
was 1344. In elke schoolbibliotheek in Mezezo en Kobastil is nu ten minste 1 computer of
laptop met software aanwezig.

Bibliotheek van middelbare school in Mezezo van Stichting Wondem

Workshop in Mezezo
Stichting Wondem heeft op 15 juni 2019 een eendaagse workshop georganiseerd over
empowerment van kansarme groepen en verbetering van het onderwijs. Prof. Getnet
Tadele en dr. Mekonen Mulat van de Universiteit van Addis Ababa, Tamiru Kassa van een
Amerikaanse ngo, Yehalem Abebe van een Canadese ngo en Demeke Dibabe van een lokale
ngo waren actief betrokken bij het lesgeven en het leiden van de workshop. Er waren 71
scholen en gemeenschapleiders uit verschillende wijken in Tanbaber Woreda.

Workshop in Mezezo

Kraamkliniek
Stichting Wondem heeft in januari 2014 een nieuwe kraamkliniek met een volledig
functionele en moderne kraamafdeling gebouwd en opgeleverd. De kraamkliniek is
gehuisvest in de gebouwen van het gezondheidscentrum van de stad. De kraamkliniek
bestaat uit vier verloskamers, twee kraamafdelingen met elk vijf bedden voor behandeling
vóór en na de bevalling, een polikliniek, een sterilisatieruimte, twee badkamers en een
conferentieruimte. In vergelijking met de vorige kraamafdeling van het gezondheidscentrum
die één eenpersoonsbed had, markeert de nieuwe kraamafdeling een enorme stap
voorwaarts in termen van capaciteit en kwaliteit van zorg.
Naast het bouwen van de nieuwe kraamkliniek heeft Stichting Wondem ook drie oude
gebouwen gerenoveerd in het gezondheidscentrum dat de vorige kraamafdeling, het
laboratorium, de onderzoekskamer en de apotheek huisvestte. De verloskundige in het
gezondheidscentrum beschrijft de oude situatie als volgt:
“De kamers waren heel oud. De plafonds, daken en muren waren allemaal in slechte staat.
We waren bang dat ze ooit zouden instorten en ons allemaal zouden bedelven. Iedereen is
erg blij met wat Stichting Wondem allemaal gedaan heeft. Het ziet er niet eens gerenoveerd

uit; het ziet eruit als een nieuw gebouw. Elk deel van het gebouw is gerenoveerd: de muren,
de plafonds en de daken zijn allemaal gerenoveerd en geverfd.”
Mevrouw Johanne van Dijk en mevrouw Rachida Bouhriss van Wilde Ganzen zijn op 16 juni
met een aantal mensen van Stichting Wondem naar Mezezo en Kobastil gegaan. Het eerste
bezoek was aan het gezondheidscentrum van Mezezo. Er waren veel zwangere vrouwen en
moeders met een baby. Na de bouw van de kraamkliniek bezoeken meer zwangere vrouwen
de kliniek. Zwangere vrouwen uit de omringende laaggelegen dorpen komen naar de kliniek
als ze 8 maanden zwanger zijn en daar blijven ze totdat de baby geboren is. Ze krijgen
volledige medische zorg, vaccinaties en informatie over geboortebeperking.

Traditionele taartceremonie
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Voordat de kraamkliniek gebouwd werd, waren er weinig moeders die naar het
gezondheidscentrum wilden komen. Dankzij de bouw van nieuwe
kraamkliniek, een nieuwe ambulance en meer gezondheidspersoneel komen er
meer zwangere vrouwen voor goede zorg en bevallingen.

Alleenstaande moeders in Mezezo en Kobastil
In Mezezo en Kobastil zijn veel kinderen met alleenstaande moeders. Deze moeders zijn
vaak jonge vrouwen die onbedoeld moeder zijn geworden en ongetrouwd zijn gebleven.
Door de zorg voor hun kind hebben zij vaak de school niet afgemaakt en kunnen zij slechts
beperkt werken. Naarmate zij ouder worden, kunnen zij deze achterstanden steeds
moeilijker inlopen. De kinderen van deze alleenstaande moeders lopen hierdoor een
vergroot risico op armoede. Stichting Wondem is opgericht om het lot van de kinderen in
Mezezo en Kobastil te verbeteren. Daartoe heeft zij al veel projecten uitgevoerd. Zij ziet nu
de kwetsbaarheid van deze moeders. Om het lot van hun kinderen te verbeteren was
investering in deze moeders noodzakelijk. En dat was het beoogde doel van dit project: het
stimuleren ofwel empoweren van alleenstaande moeders zodat zij hun kinderen betere
kansen in het leven kunnen bieden.
Stichting Wondem heeft 32 alleenstaande moeders en moeders met een handicap in 2012
in Kobastil ondersteund met de distributie van schapen. Stichting Wondem heeft ook voor
50 alleenstaande moeders in 2017 speciale projecten in Mezezo uitgevoerd. Ook heeft
Stichting Wondem verschillende trainingen gegeven, een vrouwenclub opgericht, aan
kinderen een schooluniform gegeven en maandverband uitgedeeld.
Een team van Stichting Wondem en Wilde Ganzen heeft op 17 juni 2019 veel huisbezoeken
afgelegd om de impact van de projecten te bekijken. Alle kinderen van de alleenstaande

moeders gaan nu naar school en de schoolcijfers zijn enorm verbeterd. De inkomsten van
alleenstaande moeders in Mezezo en Kobastil zijn duidelijk beter geworden.

Een bezoek aan alleenstaande moeders.

Kinderen van alleenstaande moeders gaan trots en blij naar school

