Crisis in Ethiopië
De situatie in Tigray - een van de tien regio's van Ethiopië met een bevolking van
ongeveer 6 miljoen - is begin november verslechterd toen TPLF-troepen militaire
regeringsinstallaties in de regio aanvielen. Een belangrijke factor bij het uitbreken van de
vijandelijkheden was het besluit van TPLF om tijdens de coronacrisis in september
regionale verkiezingen te organiseren. De federale regering had besloten de nationale
verkiezingen uit te stellen vanwege de coronacrisis, die nu gepland staan voor eind mei
of begin juni volgend jaar, en hierdoor had geen enkel regionaal bestuur het mandaat
om verkiezingen op regionaal niveau te organiseren.
Volgens de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, is het offensief een reactie op een aanval
tegen een legerbasis in Tigray, een grensregio in het noorden. Daar gaan al een tijdlang
stemmen op voor een afsplitsing van de rest van het multi-etnische Ethiopië. In een
televisietoespraak zei Abiy dat er bij de aanval op de legerbasis ‘meerdere’ doden waren
gevallen. Volgens hem is daarmee, na eerdere incidenten, ‘de rode lijn overschreden’.
Geweld was gebruikt ‘als laatste middel om de bevolking en het land te redden’. Nu zijn
de gevechten voorbij, maar de schade is enorm groot.
Vóór het conflict was er al een humanitair probleem in Ethiopië door de coronacrisis en
door overstromingen dit jaar als gevolg van zware regenval. Sommige delen van Ethiopië
werden ook getroffen door de ergste sprinkhanenplaag in 25 jaar. Dit alles heeft
fondsenwerving in Mezezo ernstig bemoeilijkt. Dankzij de stichting Wilde Ganzen,
verschillende fondsen en donateurs en Stichting Wondem is er in Nederland geld
ingezameld om het kraamlogies en de bakkerij te bouwen. Door de coronacrisis hebben
we nog niet genoeg geld opgehaald om 4 klaslokalen te bouwen voor de basisschool in
Mezezo. Totale kosten: € 65.000. Tekort: € 15.833,33.

Bouw van kraamlogies & goederen voor het
gezondheidscentrum in Mezezo, Ethiopië
Stichting Wondem is momenteel bezig met het bouwen van een kraamlogies. Het logies heeft 3 kamers, waar vrouwen die
8 maanden zwanger zijn, kunnen verblijven. Maar ook hun man of verzorger, zoals hun moeder, kan hier verblijven.
Stichting Wondem wil ervoor zorgen dat de moeders onder medisch toezicht hun zwangerschap doormaken, om zo de
risico’s voor moeder en kind zo veel mogelijk te beperken.
Stichting Wondem wil ook voorlichting geven over geboortebeperking. In het project zal deze voorlichting aan de moeders,
hun partners en hun familie worden gegeven. Door zwangere vrouwen, pasbevallen moeders, hun echtgenoten en
familieleden voor te lichten, zullen de gezondheid en de weerbaarheid van deze moeders sterk vooruitgaan. Het betreft hier
voorlichting over:
•geboortebeperking
•hygiëne
•de omgang met baby’s en hun gezondheidsproblemen
•de behandeling van gezondheidsproblemen na bevallingen
Alle inzet zal ook direct positieve effecten hebben op de gezondheid van de baby’s. Door het bevorderen van de gezondheid
van de moeders nemen de kansen van hun kinderen op gezond opgroeien en een betere opleiding sterk toe.
Naast de bouw van het kraamlogies zal ook het gebrek aan apparatuur opgelost moeten worden. Het gaat hier om de
volgende apparatuur:
•Bloeddrukmeters
•otoscopen
•laboratoriumcentrifuges
•onderzoeksbedden
•speciale bedden voor zwangere vrouwen
•onderzoekslampen
•medische schoonmaakartikelen
•microscopen

De bouw van het kraamlogies voor het
gezondheidscentrum in Mezezo, 30-11-2020

De bouw van het kraamlogies voor het
gezondheidscentrum in Mezezo, 12-12-2020

Empowerment van gehandicapten & alleenstaande moeders
in Mezezo & Kobastil
Stichting Wondem en de vereniging van gehandicapten in Mezezo en Kobastil zijn momenteel bezig met het bouwen van
broodbakkerijen inclusief winkels en magazijnen. Het primaire belang voor de gehandicapten in Mezezo en Kobastil is dat er
een economische activiteit door de gehandicapten zelf wordt ontwikkeld waardoor zij beter in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien. De opleiding, training en begeleiding zullen door de Disabled People Association worden ontwikkeld. Die
zal hierbij ondersteund worden door mensen van Stichting Wondem.
Het tweede onderdeel van het project betreft de aankoop van dieren en het ontplooien van activiteiten voor alleenstaande
moeders in Mezezo en Kobastil om inkomen te genereren. Dit onderdeel zal binnen het totale project minder tijd in beslag
nemen, maar zeker net zo van belang zijn als de realisatie van de bakkerij.
Stichting Wondem ondersteunt de moeders hierbij door geld, schapen, kippen, granen en koeien te geven om de kinderen
uit die gezinnen te helpen naar school te gaan. Indien één van de dieren komt te overlijden, zullen de vereniging van
vrouwen en de vereniging van gehandicapten met de hulp van Stichting Wondem zorgen dat er ondersteuning geboden
wordt. Een schaap kan bijvoorbeeld twee lammetjes krijgen, die vervolgens weer verkocht kunnen worden. Indien de
financiering rond is, kunnen de dieren direct aangeschaft worden.
Om de moeders financieel te ontlasten krijgen de kinderen lunches, schooluniformen en schoolmaterialen, zoals schriften
en pennen. Zo kunnen kinderen die voorheen niet naar school konden gaan, nu wel naar school. De kinderen krijgen ook
genoeg te eten zodat ze geen honger hoeven te lijden en de lessen beter kunnen volgen. Intussen wordt aan de gezinnen
hulp geboden door een maatschappelijk werkster. Het streven is om in de bakkerij ook de producten van de alleenstaande
moeders te gebruiken. Zo kunnen bijvoorbeeld de eieren gebruikt worden om speciaal brood te maken.

De bouw van de bakkerij voor mensen met een
beperking in Mezezo, 12-12-2020

De bouw van de bakkerij voor mensen met een
beperking in Kobastil, 12-12-2020

Steun ons!
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

