
Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen met hun ouders 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. 
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Wij zijn erg enthousiast over de bouw van het kraamlogies, van de bakkerijen voor mensen met een beperking in Mezezo en 
Kobastil en van 4 klaslokalen voor de basisschool van Mezezo. Mijn vrouw en ik zijn naar Mezezo gegaan en verbleven er 8 
dagen om het vorderen van de projecten van Stichting Wondem te zien. We waren erg verheugd om te constateren dat onze 
projecten de kwaliteit van het leven van de armste mensen aanzienlijk verbeteren. 
 

De bewoners van Mezezo en Kobastil zijn u erg dankbaar voor uw steun van de afgelopen 10 jaar. Het was niet mogelijk 
geweest om het leven van veel mensen te verbeteren zonder de steun van u en vele anderen. We danken u oprecht voor het 
vertrouwen dat u in ons gesteld hebt. 
 

We hebben erg ons best gedaan om geld in te zamelen om de bouw van 4 klaslokalen te voltooien en om schoolmeubilair te 
kopen voor de basisschool van Mezezo in Ethiopië. COVID-19 heeft iedereen in de wereld geraakt en het is niet gemakkelijk om 
onder deze omstandigheden genoeg geld binnen te krijgen. We zullen ons volop inspannen om het gebouw in de komende 2  
maanden af te ronden. 
 

Het gezondheidscentrum in Mezezo heeft niet veel mensen uitgenodigd voor de openingsceremonie van het kraamlogies, maar  
het was een geslaagd feest en we zijn zeer tevreden over de kwaliteit van het gebouw. Het heeft 10 bedden, een keuken, 
douche, toilet en eetkamer. We hebben verschillende benodigde spullen gekocht, zoals laboratoriummaterialen, kraamstoelen, 
bedden en een wasmachine. Nog meer benodigde materialen zullen we inkopen. 
  
 

De bouw van kraamlogies, bakkerijen en leslokalen  



De openingsceremonie van het kraamlogies, maart 2021 



Traditionele taart bij de openingsceremonie 



De openingsceremonie van het kraamlogies, maart 2021 



Het nieuwe kraamlogies heeft 10 bedden, een eetkamer, keuken en douche. 



Regionale leiders bezoeken de projecten. 



 

Ondersteuning van alleenstaande moeders en gehandicapten in Mezezo en Kobastil  
 

In Mezezo en Kobastil zijn er anno 2021 in totaal 199 gehandicapte mensen. Het aantal gehandicapte vrouwen is 98 en het 

aantal gehandicapte mannen is 101. Dit aantal is in het afgelopen decennium  constant gebleven en het is de verwachting dat 

dit aantal ook in de komende jaren zo rond de 199 zal blijven. 

 

Coronacrisis 
De impact van de coronacrisis is in Nederland al enorm, maar deze crisis is een catastrofe voor een ontwikkelingsland als 
Ethiopië. De gevolgen komen extra hard aan bij mensen die in armoede leven, gehandicapten, alleenstaande moeders en 
mensen zonder inkomen. Stichting Wondem heeft goede ideeën om deze mensen te helpen. 
  

De vereniging van gehandicapten in Mezezo zet ontwikkelingsprogramma’s voor de gehandicapte mensen in Mezezo en 

omgeving op en voert die ook uit. Deze vereniging is actief in het gehele gebied van Tarmaber Woreda Mezezo en vergroot de 

opleidingsmogelijkheden en activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen met een handicap. Zij doet dat samen met de 

lokale gemeenschappen.  

  

Stichting Wondem heeft een bakkerij met een winkel en een magazijn zowel in Mezezo als in Kobastil gebouwd. We hebben 

ook alle benodigde apparatuur voor de bakkerijen gekocht en een volledige winkelinrichting. 6 jongeren uit Mezezo en Kobastil 

zijn nu bezig met trainingen in Debre Brihan om de bakkerijen te beginnen. 

 



De leiders van de vereniging van gehandicapten bij de nieuwe bakkerij  



De leiders van de vereniging van 

gehandicapten met de heer en mevrouw 

Zerfu De bakkerij vanbinnen  



 

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. 

 

Stichting Wondem ondersteunt de moeders nu 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 per jaar krijgen, die 

vervolgens weer verkocht kunnen worden. Stichting Wondem 

heeft 20 alleenstaande moeders uit Mezezo en Kobastil 

uitgekozen. 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 gaan. De kinderen 

krijgen ook genoeg te eten zodat ze geen honger hoeven te 

lijden en de lessen beter kunnen volgen.  

 



De bouw van de bakkerij in Kobastil, maart 2021 

 



 

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 van de positie van kinderen. 

  

De bouw van de vier nieuwe lokalen voor de basisschool is 

uitgevoerd onder supervisie van de gemeente Mezezo en 

Stichting Wondem. De gemeente heeft vanuit haar 

gemeentelijke functie de verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs en de bijbehorende exploitatie. Het Ministerie 

van Educatie is ook hierbij betrokken en het zorgt met name 

voor het onderhoud van het gebouw na afloop van de 

bouw. 

  

Dankzij bijdragen uit Nederland en Ethiopië is de bouw van 

4 leslokalen voor de basisschool van Mezezo gerealiseerd. 

De verbetering van de studieresultaten van de scholieren is 

enorm. 



De heer en mevrouw Zerfu met lokale partner  

 



De bouw van 4 leslokalen voor de basisschool van Mezezo, maart 2021 

 



De bouw van 4 leslokalen voor de basisschool van Mezezo, eind mei 2021 

 


