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De revolutie van Abiy, de nieuwe premier van Ethiopië

Als een wervelwind trekt de nieuwe premier Abiy Ahmed 

niet alleen door zijn eigen land Ethiopië, maar zijn 

optreden in de Hoorn van Afrika doet ook veel stof 

opwaaien. Je zou het een revolutie kunnen noemen. 

Want hij luidt radicale veranderingen in voor het soms 

archaïsche Ethiopië (ruim 100 miljoen inwoners) en trekt 

vredesprocessen weer vlot in een regio die al vele 

decennia in geweld ondergedompeld is.

Begin september 2018 ben ik naar Ethiopië gegaan voor 

drie nieuwe projecten. Daar ben ik uitgenodigd deel te 

nemen aan een congres van de Amhara Democratische 

Partij ADP van 27 tot en met 30 september 2018 in Bahir 

Dar. Er waren 1.800 mensen aanwezig: 

vertegenwoordigers van de gemeenschap en ongeveer 

450 speciale gasten. Ik was erg onder de indruk van de 

vrijheid en democratie en hoe de deelnemers hun 

gevoelens konden uiten. De projecten van Stichting 

Wondem in Mezezo en Kobastil veranderen het leven 

van de allerarmsten en daarom werden wij als vips 

uitgenodigd door de Amhara Democratische Partij.



In Mezezo en omgeving 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 verhoogd risico op armoede. 

Stichting Wondem is opgericht om het lot van de kinderen in Mezezo en omgeving 

te verbeteren. Daartoe heeft zij al veel projecten uitgevoerd. Wij helpen 

bijvoorbeeld zwangere vrouwen in de door ons gebouwde kraamkliniek, we zorgen 

voor vaccinaties voor pasgeborenen, we helpen vrouwen met de opvoeding van 

hun kinderen en met het verwerven van inkomsten, we delen pakketten met 

maandverband uit aan schoolgaande meisjes, we zorgen ervoor dat de armste 

kinderen genoeg te eten hebben en we voorzien de door ons gebouwde 

schoolbibliotheken van boeken. Mezezo en omgeving profiteert enorm van onze 

inspanningen.

Wij kunnen de projecten uitvoeren dankzij fondsen, donateurs en klanten van ons 

restaurant Addis Ababa in Amsterdam. Stichting Wondem heeft van de voorlopige 

gouverneurs in Noord-Shoa een speciale award ontvangen voor haar geweldige 

inzet voor de gezondheid en veiligheid van vrouwen en meisjes.

Award for Promoting the Health and Safety of Women and Girls



Onderwijs is een krachtige tool voor de ontwikkeling van burgers om zo 

gemeenschappen sterker te maken. Stichting Wondem zet zich daarom in voor de 

verbetering van het onderwijs en de positie van kinderen, met name in Mezezo en 

Kobastil. In de afgelopen jaren hebben wij de schoollokalen in Mezezo en Kobastil 

verbeterd, practicumlokalen gebouwd, een meisjesclub in Mezezo en Kobastil 

opgericht, 3 nieuwe schoolbibliotheken geopend en deze voorzien van 3.000 

boeken. Ook hebben wij voor meisjes speciale programma’s ontwikkeld zodat zij 

ononderbroken naar school kunnen gaan om hun schoolprestaties te verbeteren.

De huidige beschikbaarheid van voedsel op veel Ethiopische scholen is 

ontoereikend. Veel kinderen gaan zonder voedsel naar school en leraren geven 

zelfs hun eigen eten aan de kinderen om te helpen. Stichting Wondem is een 

schooltuin aan het aanleggen voor meer voedsel en voor het genereren van 

inkomsten. Daarnaast gaat Stichting Wondem een schoolcafetaria bouwen, zodat 

de leerlingen op school kunnen eten. De regering van Woreda, het dorp Kobastil, de 

basisschool van Kobastil en Stichting Wondem hebben op 23 september 2018 

uitvoerig overlegd om het beste bouwbedrijf te kiezen. Voor de bouw van de 

schoolcafetaria is de keuze gevallen op Melaya Construction PLC. Dit bedrijf heeft 

ook de kraamkliniek in Mezezo, twee bibliotheken en een gebouw met openbare 

toiletten en douchekamers gebouwd. Melaya Construction PLC offreerde een goede 

prijs en gaat zeer binnenkort met de bouw beginnen.



Wij verbeteren en onderhouden de bibliotheken van drie scholen, zodat 

meer kinderen kunnen lezen en studeren. Bibliotheken zijn hiervoor 

prima locaties. Iedereen kan rustig en in zijn eigen tempo studeren. 

Dankzij de vele boeken komen de leerlingen ook veel te weten over de 

wereld en hun toekomstmogelijkheden. 

Onze bibliotheken in Mezezo en Kobastil zijn dagelijks minimaal 12 uur 

geopend. De leerlingen van de basisscholen van Mezezo en Kobastil en 

van de middelbare school van Mezezo hebben in 2018 het nationale 

examen gedaan en ze hebben de volgende resultaten gehaald:

1. 80 leerlingen van groep 8 van de basisschool van Kobastil hebben 

het nationale examen gedaan en ze mochten allemaal naar groep 9 

gaan. 

2. 126 leerlingen van de basisschool van Mezezo hebben het nationale 

examen gedaan en 92 zijn geslaagd. 

3. Alle leerlingen van groep 12 van de middelbare school van Mezezo 

die het nationale examen hebben gedaan, mogen naar de 

universiteit gaan.

De heer Tefera Zerfu heeft in september 2018 aan de basisscholen van 

Kobastil en Mezezo meer dan 400 boeken, 2 computers en 3.000 

pakketten maandverband geschonken.

Bibliotheken van Wondem Foundation       

Bibliotheek van de basisschool van Mezezo



De waterproblematiek in Ethiopië

Ethiopië wordt ook wel het ‘dak van Afrika’ genoemd. Het land is voor Afrikaanse begrippen zeer waterrijk. Toch heeft 

Ethiopië al decennialang een watertekort en in grote delen van het land hebben mensen nauwelijks toegang tot water. 

Hoe komt dat? Deze ontwikkeling is het directe gevolg van de voortschrijdende degradatie van de natuurlijke 

hulpbronnen van het land. Verwoestijning grijpt steeds meer om zich heen en beslaat nu al meer dan 70% van het 

Ethiopische landoppervlak. 

De belangrijkste oorzaken van de sterke bedreiging van de grond en het water in Ethiopië zijn de zeer bergachtige 

topografie van de meeste delen van het land en de vaak hevige regenval in het hoogland van Ethiopië. Hierdoor 

ontstaat veel erosie. Ethiopië kende in de afgelopen decennia een zeer sterke bevolkingsgroei. Het land heeft nu ca. 

100 miljoen inwoners en is momenteel met een bevolkingsgroei van 2,89% nog altijd een van de landen met de 

hoogste bevolkingstoename. In 2012 leefde 39% van de bevolking in bittere armoe ($ 1,25 per dag) en 72% van de 

bevolking moest rondkomen met minder dan $ 2,00 per dag. Al die mensen hebben natuurlijke hulpbronnen nodig, 

vooral de allerarmsten zijn volledig afhankelijk van de toegang tot hout en water. Hun levensbehoeften brengen op hun 

beurt weer een extreme ontbossing met zich mee. 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 nu veiliger en duurzamer maken. Zij 

wilden dit afgelopen winter doen, maar omdat het een strenge winter was, kon dit helaas niet. Daarom zullen de 

werkzaamheden in januari 2019 van start gaan.  


