Benefietavond 13 december 2013 van Stichting Wondem

Eet een kraamkliniek bij elkaar!
Stichting Wondem verbetert het leven van kinderen. In de afgelopen twee jaar
zijn daarvoor in Mezezo, een afgelegen stadje in noord-Ethiopië, een
schoolbibliotheek en twee practicumlokalen gebouwd. Daar maken nu elke dag
duizend leerlingen intensief gebruik van, ook in het weekeinde. Verder heeft de
stichting gezorgd voor een goede watervoorziening voor drie scholen. Het
resultaat: schooluitval is fors teruggedrongen. En de leerprestaties van meisjes
zijn spectaculair verbeterd door het verstrekken van maandverband – nu
hoeven de meisjes niet meer een week per maand thuis te zitten.
Op dit moment is Stichting Wondem bezig om weeskinderen en alleenstaande
moeders aan werk te helpen. Daarnaast bereidt ze het volgende project voor:
een kraamkliniek. Met de bouw van een verloskamer en een kleine polikliniek
wil de stichting de hoge sterfte onder pasgeborenen en moeders terugdringen.
Hoe gaat het met de projecten, wat zijn de nieuwe plannen? De familie Zerfu
nodigde op 13 december belangstellenden uit in het Gasthuis op het Amsterdamse WG-terrein voor een benefietdiner. Ruim vijftig gasten schoven aan voor
een Afrikaanse maaltijd. De avond leverde maar liefst 4000 euro op!

Na een ontvangsdrankje heette Wondem-ambassadeur Imme Dros iedereen
welkom. Het buffet was overdadig, met meer dan twintig gerechten, en bier en
wijn uit Ethiopië., met live muziek op de achtergrond.

Droom van kleine Amsterdammer
Imme Dros (22) vertelde waarom ze zich
inzet voor het waarmaken van de droom
van Wondem, een kleine Amsterdammer
met een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Met haar toespraak enthousiasmeerde de
geneeskundestudente de gasten. Sinds het
najaar van 2013 treedt Imme op verzoek
van Wondems ouders en het bestuur van
Stichting Wondem op als ambassadeur van
de stichting.
Ze bedacht een fooiensysteem voor het
restaurant van Wondems ouders, Addis
Ababa , en ze bracht de projecten met
succes onder de aandacht van kerken.

Imme Dros

Lodewijk Dros - Imme’s vader - vertelde daarna over de volgende
projecten van Stichting Wondem tot nu toe heeft uitgevoerd.
Eerste project: de schoolbibliotheek.
De bouw hiervan was nodig om de schoolcapaciteit uit te breiden.
Naast een bibliotheek is er nu een studiezaal beschikbaar, en een
eetzaal voor 92 kinderen. Het project is in de zomer van 2012
voltooid.
Tweede project: Goede watervoorzieningen op school.
Eind 2012 begin het installeren en verbeterde waterleidingen op en
rond de school. Die zijn in de zomer van 2013 in gebruik genomen.
De effecten waren snel merkbaar: niet alleen hebben de scholieren nu
drinkwater, ook de toiletten zijn optimaal bruikbaar; het aantal infecties
onder schoolkinderen is flink verlaagd.
Derde project: voorzieningen om meisjes langer op school te
houden.
De schooluitval onder meisjes was in 2010 hoog,ze presteerden veel
slechter dan jongens, waarschijnlijk doordat ze tijdens hun menstruatie
thuisbleven en dus een kwart van de lestijd misten. In 2012 startte
Stichting Wondem met het verstrekken van maandverband, waaraan
groot gebrek was. 500 meisjes profiteerden ervan.
Na een jaar bleek dit project een succes: niet alleen deden veel meer
meisjes dan voorheen examen, hun resultaten waren ook spectaculair
verbeterd – ze scoorden zelfs hoger dan de jongens.

Lodewijk Dros is theoloog en chef
van Letter&Geest van dagblad
Trouw

Uit de evaluatie zomer 2013 bleek dit project een groot succes. Niet alleen bleven de meisjes op
school maar zij behaalden ook betere resultaten. Na afname van de CITO test in groep 10 bleek
88% van de (grotere) groep meisjes geslaagd, tegen 51% in de jaren daarvoor.
Het belang van dit relatief goedkope project is niet te onderschatten. Doordat meisjes langer naar
school gaan, zijn zij in de toekomst weerbaarder. En als zij straks kinderen krijgen, zijn zij beter in
staat deze op te voeden en naar school te sturen. Door dit project is in feite een breuk aangebracht
in de altijd durende cyclus van armoede van generatie op generatie van meisjes, moeders en
kinderen!
Door deze spectaculaire resultaten gaat Stichting Wondem dan ook door met dit project in
schooljaar 2013-2014 en volgende jaren.
Vierde project: Bouw van twee praktikumlokalen aan de school. Afgerond februari 2013
Er was sterke behoefte aan twee praktijklokalen. Eentje voor natuurkunde en eentje voor
scheikunde. In februari 2013 zijn deze opgeleverd, inclusief inrichting. De lokalen zijn in dezelfde
bouwstijl gebouwd worden als de bibliotheek, studiezaal en eetzaal. Kosten zijn daarmee
bescheiden gebleven en de bouw is uitgevoerd met lokale inzet. Met deze twee lokalen is de
school in staat om haar leerlingen ook praktijklessen te kunnen geven. Natuur- en
scheikundeproeven kunnen dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in plaats van alleen maar op
het bord uitgelegd worden.
Vijfde project: Empowerment van kwetsbaren
Stichting Wonden is sinds de zomer van 2013 aan het experimenteren met kleinschalige projecten
om kwestbaren te empoweren. Zo heeft de stichting aan gezinnen in Mezezo Town een schaap
gegeven of een aantal kippen. Op deze wijze konden zij bescheiden inkomsten genereren, en vaak
bleek dit net genoeg te zijn om de negatieve spiraal te doorbreken en weer omhoog te kijken.

De medische voorzieningen in het dorp Mezezo zijn zeer gebrekkig. Er is een klein
gezondheids- centrum waar spreekuur wordt gehouden. Een ziekenhuis ontbreekt, dat
is in het 70 kilometer verderop gelegen – en slecht bereikbare - Debre Brihan.
Kindersterfte in Mezezo is daarmee ook hoog. Het huidige gezondheidscentrumpje
heeft één kamer met twee bedden waarop vrouwen kunnen bevallen. Veel van de 100
vrouwen die per dag voor een zwangerschaps- controle langskomen, krijgen hun consult
buiten in het gras.
Gelukkig zijn er wel artsen en verpleegkundigen, ook medicijnen en verbandmiddelen
zijn voorhanden. Maar een deugdelijke apotheek ontbreekt, net als een geschikte ruimte
voor een spreekuur en voor begeleiding van bevallingen en nazorg.

De benefietavond
was een succes.
Stichting
Wondem heeft
meer dan
€ 4.000,00
ontvangen.

SPONSORS
De benefietavond op 13 december dankt zijn succes aan de steun van de volgende
partijen:
1 Albert Heijn op Overtoom
2 SERNAY CITRUS groothandel
3 CHICKEN PALEIS
4 Wijnhuis West
5 AGF Overtoom groothandel
6 Drankengroothandel
7 Copy & Printing Service Amstelveenseweg 130

8

Wilde Ganzen

9 Stichting het R.C. Maagdenhuis
9 Gast-huis
10 Addis Ababa restaurant
11 Lalibela restaurant

Heineken bier
Afrkaans mangosap
Vlees
Spaans wijn en glazen
Diverse groenten
Ethiopisch bier
Drukken poster en
dinerbonnen
Bijdrage wordt in
januari 2014
bekendgemaakt
€ 1.000,00
Gratis zaal
€ 200,00 voor
boodschappen
€ 50,00 voor
boodschappen

