
Wij werken samen om de droom van Wondem waar te maken! 

Prof. Heymans 



Stichting Wondem ondersteunt meer 
dan tien talentvolle weesstudenten uit 
Mezezo, Ethiopië. Ze studeren nu bij 
verschillende universiteiten in 
Ethiopië. Er zijn studenten met hoge 
eindexamencijfers, maar niet de 
financiële middelen om een studie te 
volgen. Zij zien het als hun enige kans 
om aan hun toekomst te werken. 
Stichting Wondem is ook bezig 150 
weeskinderen in Mezezo en 67 
weeskinderen in Kobastil op de 
basisschool te helpen. Met uw donatie 
kan Stichting Wondem meer 
talentvolle weesstudenten helpen. 

Meer kansen voor talentvolle weesstudenten 



Projecten voor alleenstaande moeders 
In Mezezo en omgeving zijn er 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 hum school 
niet afgemaakt en kunnen zij slechts beperkt werken. Naarmate zij ouder worden, 
kunnen zij deze achterstand steeds moeilijker inlopen. De kinderen van deze 
alleenstaande moeders lopen hierdoor een vergroot risico op armoede.  
Empowerment van deze alleenstaande moeders is noodzakelijk om de negatieve 
spiraal waarin zij en hun kinderen zich bevinden, te doorbreken.  
 
Stichting Wondem heeft met de hulp van de gemeente Mezezo 50 alleenstaande 
moeders uitgekozen en ondersteunt die financeel. 



Betere leeromgeving noodzakelijk op twee basisscholen 

Vanwege overvolle klaslokalen en een groot gebrek aan lesmaterialen zijn de 
leeromstandigheden niet goed op de basisscholen in Mezezo en Kobastil. Stichting 
Wondem wil daar iets aan doen, samen met de scholen en de gemeente Mezezo. 
Er zijn onvoldoende klaslokalen, geen boeken, geen computers en er is geen bibliotheek 
om informatie op te zoeken en te studeren. Het onderwijs op deze twee scholen heeft 
daardoor geen goed niveau.  
 
Stichting Wondem heeft in mei met Malaya Construction P.L.C. en met de basisschool in 
Mezezo een contract getekend om de eerste bibliotheek voor deze basisschool  te bouwen. 
In dit project willen de samenwerkende partijen lesruimtes bijbouwen en boeken en 
andere les- en leermiddelen aanschaffen. De bibliotheek wordt in januari 2017 opgeleverd. 



Eigen toiletten nodig voor beter leven 

 
In het dorp Mezezo zijn nauwelijks watervoorzieningen. De inwoners van Mezezo hebben 
geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Er is geen toilet, veel mensen hebben ernstige 
diarree en de kindersterfte is hoog. Als het donker is, gebruiken meisjes het bos als wc met 
het risico dat wilde dieren hen aanvallen of mannen zich aan hen vergrijpen. 
 
 
Wij willen voorkomen dat er mensen overlijden door diarree en infecties als gevolg van 
slechte hygiëne en vervuiling. Daarom zijn wij enthousiast om dit nieuwe project te 
beginnen. Er komen elke dinsdag en zaterdag meer dan 1.000 mensen uit verschillende 
dorpen naar de markt in Mezezo en zij willen graag een toilet in het dorp hebben.   
 
 
In dit project wil Stichting Wondem samen met de gemeente Mezezo centraal gelegen 
toiletten met douchekamers bouwen. Malaya Construction P.L.C. heeft de opdracht 
gekregen en is al met de bouw begonnen. Er zijn 6 toiletten en 2 douchekamers met warm 
water. De bezoekers van het dorp kunnen ook hun telefoon voor weinig geld opladen. 
 
 
 



Steun ons! 

Stichting Wondem 
www.wondemfoundation.org  

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. 
 
  


