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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.

“Dank u voor het waarmaken van mijn droom.”

De bouw van een nieuwe kraamkliniek
De medische voorzieningen in Mezezo waren zeer gebrekkig.
Het afgelegen dorp had geen eigen ziekenhuis. Daardoor
moesten inwoners 70 kilometer reizen. De kindersterfte in
Mezezo lag er hoog. Mezezo had wel een klein
gezondheidscentrum, maar dat beschikte over slechts één
verloskamer.
Het begin van de bouw

De nieuwe kraamkliniek met 12 kamers

Daarin komt op dit moment verandering. Het
gezondheidscentrum wordt grondig gerenoveerd en
uitgebreid door Stichting Wondem, met steun van de
gemeente Mezezo. Daardoor krijgen straks vrouwen de
medische begeleiding en privacy die ze nodig hebben tijdens
hun zwangerschap en bevalling. Ook de zuigelingenzorg
komt op een veel hoger niveau. Zo worden onnodige moederen kindersterfte voorkomen.
De bouw verliep sneller dan verwacht. Eind december gaat
de voorzitter van Stichting Wondem, de heer Tefera Zerfu,
naar Ethiopië voor de officiële opening van de nieuwe
kraamkliniek.

De ingang

Lokale partner
Stichting Wondem wil graag intensiever gaan
samenwerken met JeCCDO, een Ethiopische
humanitaire organisatie die al sinds 1985 ervaring heeft
met het verbeteren van de leefomstandigheden van
(zwerf)kinderen die lijden onder de gevolgen van de
burgeroorlog en de droogte.
De heer Mulugeta Gebru, voorzitter van JeCCDO,
en Tefera Zerfu bij Wondem Bibliotheek in Mezezo

JeCCDO werkt onafhankelijk van de overheid. Ze
ondersteunt sinds enige tijd Stichting Wondem met
training en advies.
De voorzitters van Stichting Wondem en JeCCDO
hebben in Nederland en Ethiopië overlegd hoe ze
samen de armoede in Mezezo en omstreken kunnen
terugdringen. De plannen daarvoor zijn veelbelovend.
Cordaid, Stop Aids Now en enkele andere donateurs
steunen deze initiatieven. Daarbij kan Stichting
Wondem ook gebruikmaken van de meer dan
veertigjarige expertise van de Urker ISEE (Interkerkelijke
Stichting Ethiopië-Eritrea); haar voorzitter bezocht dit
najaar Mezezo.

De heer Gerrit Bos van ISEE in Mezezo

Steun voor alleenstaande moeders
Ze hebben er vaak niet voor gekozen, maar ze raakten
zwanger en staan er nu alleen voor. Veel alleenstaande
moeders – ze zijn nog jong – hebben door de zorg voor
hun kind hun school niet afgemaakt en werk vinden lukt
daardoor ook nauwelijks. Hun kinderen groeien door die
achterstand op met minder kansen in het leven. Zo ligt
voor moeder en kind armoede op de loer.

Stichting Wondem is opgericht om de kansen van
kinderen in Mezezo te vergroten. Door de verbetering van
het onderwijs, de inrichting van een bibliotheek en een
maandverbandproject voor schoolgaande meisjes is al
veel bereikt. In 2013 en 2014 is een begin gemaakt met
het ondersteunen van alleenstaande moeders en hun
kwetsbare kinderen door het beschikbaar stellen van een
schaap. Enkele tientallen gezinnen hebben er inmiddels
één en door slim fokken hebben gezinnen soms wel drie
schapen. Deelnemers moeten meedoen aan onderwijs.
De eerste resultaten zijn hoopgevend. In 2015 wil
Stichting Wondem het aantal alleenstaande moeders dat
in aanmerking komt voor een schaap, opvoeren tot vijftig.

Waardevolle initiatieven

De juffen Lieke en Maria met de
ouders van Wondem

Wondem had een bijzonder contact met de juffen
Lieke en Maria en zijn klasgenoten. Hij ging graag
naar school, de Orion School. Op Koningsdag
hebben de leerlingen van deze school een
sponsorloop gehouden en zelfgemaakte spullen
verkocht voor Stichting Wondem. Dat was een
succes, want ze haalden € 1.150,- op. Dat bedrag
gaat naar weeskinderen op de basisschool van
Mezezo.
Sommige Nederlanders willen geen cadeaus
krijgen, maar willen dat het geld van een cadeau
aan Stichting Wondem wordt gedoneerd.
Uiteraard is Stichting Wondem heel erg blij met
zulke donaties!

Wilt u ook zo’n donatie doen? Stichting Wondem
Mevrouw Lia de Wilde is twee jaar geleden bedankt u alvast voor deze donatie. Alleen met
uw steun kan Stichting Wondem de droom van
overleden. Zij doneerde bij erflating
Wondem waarmaken!
€ 4.000,- aan Stichting Wondem.

Steun van dr. Guus Verhoeff

Dr. G. Verhoeff in gesprek met lokale partners

Dr. G. Verhoeff met de grootouders van Wondem

Dr. G. Verhoeff was de huisarts van de
familie Zerfu, dus ook van Wondem.
Verhoeff is inmiddels gepensioneerd, maar
zijn betrokkenheid is gebleven. Toen hij
met pensioen ging, in 2012, vroeg hij al zijn
patiënten: “Wilt u als afscheidscadeau een
donatie doen aan Stichting Wondem?”
Meer dan honderd patiënten gaven gehoor
aan zijn oproep. Stichting Wondem ontving
daardoor ruim € 4.000. Dat geld is besteed
aan de bouw van de kraamkliniek in
Mezezo.

Dokter Verhoeff is dit najaar zelf gaan
kijken of het geld goed terecht is gekomen.
Hij fietste (!) door Ethiopië en bezocht
onderweg verschillende projecten van
Stichting Wondem in Mezezo. Verhoeff
sprak ook bestuurders en vrijwilligers.
Binnenkort organiseert Stichting Wondem
een informatiemiddag om zijn ervaringen te
horen en te delen met u.

