
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, nog maar twaalf 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. 
 

Ook donateur worden? Giften aan Stichting Wondem zijn aftrekbaar. 
Kijk op www.wondemfoundation.org 
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Wat gebeurde er na onze noodkreet?  
In december 2021 hebben wij u een noodkreet gestuurd. Onze projecten in Ethiopië hadden zwaar geleden onder het geweld 
van rebellen. ‘Acute steun nodig!’, schreven we u. U hebt daar op gereageerd. En hoe. We konden met voldoende geld naar 
Mezezo en Kobastil om schade te herstellen. Het verlies aan mensenlevens kunnen we niet goedmaken, maar we kunnen wel het 
leven voor de kwetsbaarste bewoners - kinderen, alleenstaande moeders, gehandicapten - verbeteren. Hier leest u wat wij van 
Stichting Wondem met uw geld hebben kunnen doen.  
 
Wij ondersteunen slachtoffers van burgeroorlog in Mezezo & Kobastil, Ethiopië  
In de Ethiopische dorpen Mezezo en Kobastil is de nood hoog. Rebellen van de terroristische groepering Tigray People’ Liberation 
Front (TPLF) hebben er van 21 november tot 1 december geplunderd, verkracht en gemoord. De rebellen zijn inmiddels weg, 
maar de schade is groot. In januari hebben we namens Stichting Wondem de dorpen bezochten. We zagen daar dat ook onze 
projecten eronder hebben geleden. De kinderen, alleenstaande moeders en gehandicapten, voor wie onze stichting zich inzet, 
hebben door de aanvallen van de TPLF angstige en verdrietige weken beleefd. En dat terwijl ze al zo kwetsbaar waren.  
 
Onze eerste reis was naar Mezezo en Kobastil. Zodra we in Mezezo waren, gingen we naar het gezondheidscentrum. Dat bleek 
gesloten. Mijn vrouw en ik waren geschokt, we hebben erom moeten huilen. De kraamkliniek en de verblijfkamers stonden leeg, 
alle matrassen, lakens, dekens, medicijnen en de hele inrichting waren verdwenen, vernield of gestolen.  
 
Iets minder dramatisch was de situatie op de middelbare en basisschool van het dorp, maar ook daar waren de ramen van de 
klaslokalen ingeslagen. Overal zaten kogelgaten.  
 
Het dorp was nog in rouw gedompeld: de rebellen hadden in Mezezo en Kobastil in totaal 11 mensen gedood en 6 verwond. Van 
de dorpelingen van Mezezo zijn het kleinvee en andere eigendommen gestolen. 
 



Schade op de polikliniek van Mezezo gezondheidscentrum  



Kobastil ligt op zeven kilometer ten noorden van Mezezo. Toen we daar ‘s middags aankwamen, stonden de 
dorpelingen ons op te wachten. Eén gebouw was zwaar beschadigd, van de meeste boeren waren dieren en granen 
weggerold. De rebellen stalen ook broodbakmachines en keukenapparatuur uit de schoolkantine, net als computers, 
printers en kantoorartikelen. Zelfs het maandverband van de meisjesclub was verdwenen. 



Workshop over schaden in Debre Brihan 
  

Workshop over schade in Debre Brihan  
 
Om overzicht te krijgen van de schade, nodigden we schoolleiders, vertegenwoordigers van gezondheidscentrum, dorpsoudsten 
uit Mezezo, de boerenvereniging van Kobastil en vertegenwoordigers van regionale kantoren uit. Op 17 en 18 januari, dus twee 
dagen lang, brachten ze verslag uit van de schade. Ook presenteerden ze plannen om die te herstellen, en om het 
gezondheidscentrum en de scholen weer nieuw leven in te blazen. 
 
Professor Getnet Tadele van de universiteit van Addis Ababa en professor Mebea Fetene van de universiteit van Debre Brihan 
presenteerden plannen voor het restaureren van de beschadigde gebouwen. Ook deelden ze hun inzichten over de sociale en 
mentale gevolgen van de gewelddadige aanvallen voor de bewoners, en hoe die te herstellen. 
 
 Het gevoel van urgentie was groot. Daarom besloten de lokale leiders dag en nacht door te werken om alle gebouwen schoon te 
maken, te repareren en te schilderen. Stichting Wondem ondersteunde dat van harte en stelde geld beschikbaar om de 
benodigde apparatuur, inrichting en medicatie aan te schaffen. Vanuit Addis Ababa hebben we deze materialen naar Mezezo en 
Kobastil vervoerd.  
 
Vrijwel direct ging iedereen aan het werk. En hard aan het werk: binnen een week konden we de scholen en afdelingen van het 
gezondheidscentrum heropenen. Eén gebouw van het gezondheidscentrum is nog niet gebruiksklaar, dat was te zwaar 
beschadigd. Maar zwangere vrouwen kunnen in Mezezo wel weer de medische zorg krijgen die nodig is. In Kobastil werkt de 
nieuwe broodbakmachine uitstekend - we hebben heerlijk brood gegeten.  
 



Workshop in Debre Brihan 



Stichting Wondem heeft - mede dankzij u als donateur - voldoende geld uitgetrokken voor de aanschaf van medicijnen, 
apparatuur en laboratoriummaterialen. Samen met de gemeenten Mezezo en Kobastil zijn de bewoners bezig met het kopen van 
kippen, schapen en geiten. 

cadeau voor een nieuwgeboren baby Kraamkliniek 



Na repareren en schilderen van kraamlogies 



Openingsceremonie van de bouw van 4 nieuwe klaslokalen voor de basisschool in Mezezo 

 
De school in Mezezo wordt bezocht door 2.000 leerlingen uit de regio. Ruim de helft van de leerlingen zijn meisjes. De school 
bestaat uit een basisschool met 1.200 leerlingen, de andere 800 scholieren zitten in de eerste twee klassen van de middelbare 
school. Zij krijgen les in 12 lokalen. De lessen worden in twee ‘shifts’ gegeven: een ochtendgroep en een middaggroep. Elk lokaal 
wordt gemiddeld elk uur door 50 leerlingen bezocht.  
 
In 2019 was duidelijk geworden dat de 12 lokalen niet meer toereikend waren. Het gebruik van de lokalen is erg intensief met 70 
leerlingen per uur. Het aantal leerlingen is eigenlijk te groot voor die ruimtes. Dit geldt vooral voor een gebouw met 4 
klaslokalen. Dit gebouw is in 1974 opgeleverd en is inmiddels volledig versleten. Het heeft 35 jaar dienst gedaan en is nu 
dringend toe aan vervanging. Er waren gaten in de muren en plafonds, wat betekent dat er regen in de klas komt. Bovendien is 
het erg koud en donker in de klaslokalen. 
 
Dankzij fondsen, donateurs en Stichting Wilde Ganzen hebben we in 2019 en 2020 een gebouw met 4 leslokalen en een klein 
kantoor voor Mezezo basisschool met € 65.000 gebouwd. Stichting Wondem heeft voor € 6.500 aan onderhoudswerkzaamheden 
laten verrichten aan een verouderd gebouw, dat daardoor weer geschikt is voor het geven van onderwijs. 
 
 
Stichting Wondem is nu bezig met het fondsenwerving activiteiten om meer verouderde gebouwen te onderhouden en de 
kwaliteit van onderwijsinstellingen om te verbeteren. 
 
 
 



Oude gebouw 
nieuwe 4 klaslokalen 



Gerenoveerde 7 leslokalen voor mezezo basisschool 



de nieuwe klaslokalen 6 maanden geleden de nieuwe klaslokalen 27 januari  2022 



Schooltuinen in Mezezo en Kobastil 
 Stichting Wondem werkt samen met drie scholen om groenten te verbouwen op hun schoolterrein en de studenten te leren hoe 
ze groenten kunnen verbouwen en voedzaam voedsel kunnen koken. De basisscholen van Mezezo en Kobastil verbouwen 
voldoende groenten en verzorgen de lunch voor de arme leerlingen. Studenten leren verbouwen en koken; ze brengen hun 
kennis vervolgens over op hun ouders die daardoor beter in staat zijn zelf groenten te telen in eigen tuin en een verantwoord 
menu te bereiden.  

“Geef een kind een vis en het eet een dag. Geef het een hengel en het heeft een leven lang te eten’ 



Dankzij ambassadrice dr. Imme Dros, ambassadeur Eyob Willem, hun familieleden, Stichting Wilde Ganzen en donateurs in en 
buiten Nederland, hebben we € 51.000 ontvangen. Daar hebben we veel schade van kunnen herstellen. Die schade was door 
geweld veroorzaakt. Nu de vrede is weergekeerd, gaan we verder met de droom van Wondem: een beter leven voor kwetsbaren, 
die met een beetje steun zoveel meer van hun leven kunnen maken. Stichting Wondem maakt dat mogelijk. Mogen we op uw en 
jouw steun blijven rekenenen. 

Ambassadrice en ambassadeur van Stichting Wondem  


