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Basisonderwijs in Kobastil voor de allerarmsten 

 
Kobastil heeft een landelijke omgeving en ligt op 7 km ten 
noorden van Mezezo. Vrijwel alle inwoners van de 
plattelandsgemeenschap Kobastil leven onder de 
armoedegrens. Gezinnen hebben vier of meer kinderen, die 
vaak niet naar school gaan. Dat is natuurlijk niet goed voor hun 
ontwikkeling.  
 
Ouders in Kobastil doen veelal agrarisch werk en hebben te 
weinig geld om schoolboeken aan te schaffen. De aan de 
scholen toegekende overheidsgelden zijn onvoldoende om 
lesboeken in te kopen. In klassen van soms 60 kinderen hebben 
vaak maar 2 kinderen een boek. Het gevolg is dat kinderen 
alleen leren lezen en schrijven door teksten van het schoolbord 
over te nemen. Zij zijn  geheel afhankelijk van wat hun leraar 
opschrijft en hun vertelt. Veel kinderen kunnen aan het einde 
van de basisschool nog niet voldoende lezen en schrijven.  
 
Stichting Wondem heeft dankzij fondsen in Nederland en 
Ethiopië 4 jaar geleden een meisjesclub en een gezondheidsclub 
opgericht. Meisjes van arme ouders krijgen maandverband. 
Stichting Wondem betaalt voor weeskinderen schooluniformen 
en andere kosten. De nieuw gebouwde bibliotheek en waterput 
zal veel bijdragen aan de gezondheid en schoolprestaties van de 
leerlingen. 
 
 
 

Leerlingen van de basisschool in Kobastil 
 



De nieuwe bibliotheek voor de basisschool van 
Kobastil 

De viering van de voltooiing van de bibliotheek 
werd begonnen met een ceremoniële zegen. 

Wij zijn in de ochtend van 27 april 2017 bij de basisschool in Kobastil aangekomen. Er waren meer dan 500 leerlingen met 
hun ouders die ons verwelkomden door een welkomstliedje voor ons te zingen en ons te bedanken. De leraren, directeur, 
gemeenschapsleiders, leden van de oudercommissie, leerlingen en plaatselijke leiders hielden een toespraak om Stichting 
Wondem en de Nederlandse gemeenschap te bedanken voor hun donatie voor de bouw van de schoolbibliotheek met 
inrichting, van de waterput en voor het project voor alleenstaande moeders. Zij willen graag met Stichting Wondem en 
donateurs meer waterputten bouwen.  
 
Dankzij Wilde Ganzen, andere donateurs en fondsen heeft Kobastil nu een bibliotheek met boeken, tafels, stoelen en 
kasten. 
 

De nieuwe waterput van Kobastil 



Ouders en leerlingen bij de openingsceremonie  



Ouders en leerlingen bij de openingsceremonie  



De nieuwe bibliotheek van de basisschool in Kobastil 



Een groot probleem in Mezezo was het gebrek 
aan openbare toiletten. Dit had als gevolg dat 
dorpelingen hun behoefte vaak dicht bij huis of 
in het bos deden. Hierdoor ontstond er veel 
vervuiling rondom het huis. Een ander gevolg 
was dat vrouwen geen privacy hadden tijdens 
hun wc-bezoek. Vrouwen moesten vaak wachten 
tot het nacht was om hun behoefte te doen. Dit 
was zeer gevaarlijk voor de vrouwen en de jonge 
meisjes. Er komen ook per week 1.000 mensen 
uit verschillende dorpen naar Mezezo voor de 
markt. Er was geen enkel openbaar toilet in  
Mezezo, behalve één toilet in een hotel.  

 
Stichting Wondem heeft een lange en intensieve 
discussie over de bouw van openbare toiletten  
gevoerd met het bestuur van Mezezo. De 
stadsbestuurders en inwoners van Mezezo 
wilden openbare toiletten met douchekamers  
voor zichzelf en om boeren van buiten Mezezo 
aan te trekken. Stichting Wondem heeft 6 
toiletten en 2 douchekamers  gebouwd. De 
toiletten en douchekamers zijn dagelijks open 
van 8.00 uur tot 22.00 uur. Naast het aanleggen 
van deze sanitaire voorzieningen, dus wc’s en 
wasbakken, is ook een waterleidingnet 
aangelegd. We hebben reservetanks voor water 
en ketels voor warm water gekocht. 
 

 

Bouw van openbare toiletten en waterput in Mezezo en Kobastil 

De nieuwe openbare toiletten met douchekamers 



Openingsceremonie van openbare toiletten en douchekamers 



In 2012 heeft Stichting Wondem samen met haar partners 
de capaciteit van de middelbare school in Mezezo 
uitgebreid met een bibliotheek. Die heeft nu 500  
bezoekers per dag. Stichting Wondem heeft deze 
capaciteit niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief 
uitgebreid. Er was sterke behoefte aan bibliotheken voor 
de basisscholen in Mezezo en Kobastil. De bibliotheken 
zijn in dezelfde bouwstijl gebouwd als de bibliotheek van 
de middelbare school in Mezezo.  
 
De bouw van de bibliotheek van de middelbare school in 
Mezezo heeft bijgedragen aan de capaciteit van de school 
om kwaliteitsonderwijs aan haar leerlingen te bieden. Er 
zijn ten minste twee indicatoren die dit aantonen. Ten 
eerste: het aantal leerlingen dat blijft zitten, is gedaald in 
de afgelopen drie jaar. Ten tweede: de leerlingen hebben 
de Cito-toets de afgelopen drie jaar aanmerkelijk beter 
gemaakt. 
 
Leerlingen hadden eerder geen toegang tot goede 
leerboeken. Volgens een onderzoek van prof. Getnet 
Tadele is het aantal leerlingen die mogen deelnemen aan 
de Cito-toets, ook toegenomen. 
 
Dankzij Wilde Ganzen, andere donateurs en fondsen heeft 
Mezezo nu een bibliotheek met boeken, tafels, stoelen en 
kasten. 
 

De nieuwe bibliotheken in Mezezo  

Wij zijn mevrouw Mirjaa Himanen uit Finland dankbaar voor 
haar donatie van 50 nieuwe computers voor de basis- en 

middelbare school van Mezezo. 



 
Nieuwe boeken in de bibliotheek van Kobastil 

 
Openingsceremonie in Mezezo 



Alleenstaande moeders in Mezezo en Kobastil 

Stichting Wondem is opgericht om het lot van de kinderen in 
Mezezo en omgeving te verbeteren. Daartoe heeft zij al veel 
projecten uitgevoerd. Stichting Wondem ziet nu de 
kwetsbaarheid van moeders. Om het lot van hun kinderen te 
verbeteren is investering in deze moeders noodzakelijk. Dat 
is het beoogde doel van dit project: het versterken of 
empoweren van alleenstaande moeders om hun kinderen 
betere kansen in het leven te bieden.  
 
 
Stichting Wondem ondersteunt hen hierbij door geld, 
schapen, kippen, granen en koeien te geven om de kinderen 
uit die gezinnen te helpen naar school te gaan. Ze krijgen 
lunch, schooluniformen en schoolmaterialen, zoals schriften 
en pennen. Zo kunnen kinderen die voorheen niet naar 
school konden gaan, nu wel naar school gaan. De  kinderen 
krijgen ook genoeg te eten zodat ze geen honger hoeven te 
lijden. Hierdoor kunnen ze de lessen beter volgen. Intussen 
wordt aan de gezinnen hulp geboden door een 
maatschappelijk werkster. De moeders worden geholpen 
met maandverband, het volgen van cursussen, het 
ontplooien van activiteiten die geld opleveren en het vinden 
van een baantje. Met dit project konden 100 kinderen 
geholpen worden, inclusief hun moeders en andere 
gezinsleden, maar de nood is bijna oneindig hoog.  
 

50 alleenstaande moeders in Mezezo 

Drie schapen per moeder 
Ook donateur worden? Giften aan Stichting Wondem zijn 
aftrekbaar. Kijk op www.wondemfoundation.org 



Prof. Getnet Tadele is met ons een 
aantal keren naar Mezezo en 
Kobastil gegaan en heeft ons sterk 
gemotiveerd. 

Prof. Getnet Tadele, Universiteit van Addis Ababa, ging 7 jaar 
geleden naar Mezezo om de situatie te beoordelen en kwam 
terug met goed onderbouwde rapporten. Hij heeft de 
afgelopen 7 jaar vrijwillig voor Stichting Wondem in Ethiopië 
geld ingezameld door het mobiliseren van de gemeenschap. Hij 
schreef twee boeken en publiceerde meer dan 40 artikelen in 
internationale tijdschriften en nieuwsbrieven. Hij heeft nu een 
onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling. Stichting Wondem is erg blij 
met zijn steun en erkenning van al zijn inspanningen voor de 
Ethiopische gemeenschap. 

Gefeliciteerd professor Getnet Tadele!! 


