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Bouw van openbare toiletten en waterputten
Een groot probleem in Mezezo is het gebrek aan openbare toiletten. Dit heeft als gevolg dat
dorpelingen hun behoefte vaak dicht bij huis of in het bos doen. Hierdoor ontstaat er veel
vervuiling rondom het huis. Een ander gevolg is dat vrouwen geen privacy hebben tijdens hun
wc-bezoek. Vrouwen moeten vaak wachten tot het nacht is om hun behoefte te doen. Dit is 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 is 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
willen openbare toiletten met douchekamers om boeren van buiten Mezezo aan te trekken.
Stichting Wondem heeft een contract met het bouwbedrijf Melaya Construction P.L.C. getekend
om 6 toiletten en 2 douchekamers te bouwen. Het gebouw van de openbare toiletten en
douchekamers is nu bijna klaar.
Voor veel boeren is het gebruik van een openbaar toilet en een warme douche niet
doodnormaal. Stichting Wondem heeft het gezondheidscentrum van Mezezo verzocht om
gezondheidsvoorlichting te geven op de open markt. Onderwijsmaterialen in de Ethiopische taal
(dat is het Amhaars) zijn inmiddels klaar. De mensen die twee keer per week voor de open markt
komen, kunnen gebruikmaken van het toilet en de douche. Ze betalen slechts een klein bedrag
aan schoonmaakkosten. De toiletten en douchekamers zullen van ’s ochtends 6.00 uur tot
middernacht open zijn, dus 18 uur per dag. Naast deze sanitaire voorzieningen is ook al een
waterleidingnet aangelegd. Inmiddels hebben we tanks voor reservewater en een ketel voor
warm water gekocht.

Deze foto is 5 maanden geleden gemaakt.

Deze foto is 2 maanden geleden gemaakt.

De bouw van twee bibliotheken en de aanschaf van
schoolboeken in Mezezo en Kobastil in Ethiopië
In 2012 is een bibliotheek met studiezalen gebouwd voor de kinderen in de twee hoogste
klassen van de middelbare school in Mezezo. In deze bibliotheek zijn nu dagelijks 500 kinderen
aan het studeren. De bouw is met lokale bouwmiddelen en bouwmensen uitgevoerd. De kosten
waren daarom relatief gering.
De realisatie van deze bibliotheek heeft grote impact op de studieresultaten van de scholieren.
Waar zij voorheen in het gras moesten leren, kunnen zij dat nu doen in de bibliotheek. Ook de
aanwezigheid van studieboeken bleek van groot belang voor het verbeteren van de
studieresultaten.
Vanuit deze positieve resultaten is nu het plan gerezen om ook een bibliotheek voor de
basisschoolkinderen te bouwen. Een plek waar zij rustig kunnen zitten om wat huiswerk te
maken of te lezen. De bibliotheken voor de basisscholen van Mezezo en Kobastil zijn nu bijna
klaar.

Bouw van de bibliotheek voor de basisschool van Mezezo 5 maanden geleden

Bouw van de bibliotheek voor de basisschool van Mezezo 2 maanden geleden

De bibliotheek vanbinnen

De vader van T. Zerfu bij de keuze van de
bouwlocatie voor de bibliotheek in Kobastil

De nieuwe bibliotheek voor de basisschool van Kobastil

De nieuwe bibliotheek voor de basisschool van Kobastil vanbinnen 2 maanden geleden

Empowerment van alleenstaande moeders in Mezezo
In Mezezo 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 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 is investering in deze moeders noodzakelijk. En dat is het
beoogde doel van dit project: het stimuleren ofwel empoweren van alleenstaande moeders
zodat zij hun kinderen betere kansen in het leven kunnen bieden.
Het project helpt 50 alleenstaande moeders:
1. Zij ontvangen maandverband. Hierdoor is het ook voor hen mogelijk om de gehele maand
actief te zijn en niet verplicht een week per maand thuis te blijven tijdens de menstruatie.
2. Zij krijgen les in lezen, schrijven, hygiëne en gezondheid.
3. Zij worden ondersteund bij het opzetten van clubs voor alleenstaande moeders, in navolging
van de succesvolle meisjesclubs.
4. 40 alleenstaande moeders krijgen 120 schapen.
5. 10 alleenstaande moeders krijgen kippen en materialen om lokale traditionele dranken te
bereiden.

Distributie van drie schapen per familie

Alleenstaande moeders tijdens
informatiemiddag in Mezezo

Waterputten rond Mezezo
Dankzij u en fondsen in Nederland en Ethiopië heeft Mezezo nu genoeg drinkwater. Op dit moment werkt
Stichting Wondem met de gemeenschap in Kobastil samen om ook voor Kobastil voor genoeg drinkwater te
zorgen. De eerste twee pogingen om waterputten te graven waren niet succesvol. Het gebied is bergachtig
en er liggen zeer grote en harde stenen die moeilijk te verwijderen zijn. Een lokaal bedrijf onderneemt nu de
derde poging om de waterputten te graven. Stichting Wondem heeft hiertoe de opdracht gegeven en eind
april 2017 zullen de waterputten klaar zijn.

Noodtoestand in Ethiopië
De regering van Ethiopië heeft 4 maanden geleden de noodtoestand in het land uitgeroepen. Het is al
langere tijd onrustig in Ethiopië. Het besluit om de noodtoestand uit te roepen, is genomen na weken van
protesten en aanvallen op overheidsbedrijven in Ethiopië. Bevolkingsgroepen voelen zich achtergesteld en
demonstranten bestormen uit onvrede diverse overheidsbedrijven. Het waren ook moeilijke tijden voor de
bouwbedrijven die met Stichting Wondem een contract hebben getekend voor het bouwen van de
bibliotheken en openbare toiletten en het graven van de waterputten.
In sommige gebieden in Ethiopië, zoals in Mezezo, is communicatie steeds lastiger, omdat het internet er is
afgesloten en ook mobiele telefonie lang niet altijd mogelijk is. We wilden graag elke maand foto`s van de
ontwikkelingen rond onze projecten ontvangen, maar door de noodtoestand is dat niet mogelijk.
De heer Zerfu, de voorzitter van Stichting Wondem, gaat eind april 2017 naar Mezezo voor de
openingsceremonie van alle drie de projecten. We zullen met veel genoegen het eindverslag met foto`s
opsturen.

