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Change the game to change the community

Schoon water: de eerste stap naar een betere gezondheid
Volgens een recent rapport van de Wereld Gezondheids
Organisatie heeft slechts dertien procent van de
plattelandsbevolking in Ethiopië toegang tot schoon
drinkwater. De rest van de bevolking wordt voortdurend
blootgesteld aan allerlei ziekten die samenhangen met te
weinig water, vervuild water, slechte hygiëne en het
ontbreken van sanitaire voorzieningen. Water is een van
de belangrijkste factoren die een rol spelen bij de
gezondheid.
Water voor mensen en dieren

Veel vrouwen en kinderen in en rond Mezezo in Ethiopië
lopen dag in, dag uit uren om water te halen.
Rugklachten en miskramen zijn vaak het gevolg van deze
dagelijks terugkerende last.
Veel huishoudens van 5 tot 7 personen behelpen zich
met slechts 20 liter water per dag, wat betekent dat per
gezinslid slechts 3 of 4 liter beschikbaar is voor drinken,
wassen, koken etc. (Ter vergelijking: in Nederland wordt
per persoon gemiddeld 130 liter per dag gebruikt.)
Amerikaanse vrouw en andere professioneels zoeken naar water

Op veel scholen in en rond Mezezo verzuimen leerlingen om beurten de lessen om voor de
school water te halen. Daardoor lopen ze belangrijke lesstof mis. Beter gaat het op de
basisschool en een middelbare school in het stadje: die schikken zelf over schoon water. Maar
thuis bij hun ouders is er geen schoon water en moeten ze er dus toch op uit om het te halen.
Een probleem daarbij is de veiligheid van vrouwen en meisjes. Ze lopen op de lange route naar
een waterbron gevaar; niet zelden vallen ze ten prooi aan geweld, aanranders of ontvoerders.

Het project
Stichting Wondem wil deze problemen in verschillende
dorpen met een ambitieus programma duurzaam
aanpakken.

Het programma bestaat uit zeven onderdelen:
- Slaan van waterputten en plaatsen van handpompen in de dorpen;
- Beschermen van bestaande waterbronnen en putten tegen vervuiling ;
- Aanleg van kleinschalige waterleidingsystemen (werkend op de zwaartekracht);
- Aanleg van latrines;
- Onderwijs, voorlichting en training aan dorpsgemeenschappen over hygiëne,
gezondheid en het belang van schoon water, met bijzondere aandacht voor vrouwen;
- Training van dorpsbewoners, zodat zij de watervoorzieningen zelf kunnen onderhouden;
- Opzetten van dorpscomités die het beheer van deze voorzieningen op zich nemen en zo
zorgen voor de duurzaamheid en de effectiviteit van het waterprogramma

Gezondheidscentrum in Mezezo
Mezezo is een afgelegen stadje. Daardoor is de toegang tot hulpbronnen en onderwijs beperkt.
Bovendien weten veel dorpelingen weinig over voeding, gezondheid en het belang van hygiëne.
Dat raakt vooral (aanstaande) moeders. In 2015 is daar veel aan verbeterd: een aftands
gezondheidscentrum heeft plaatsgemaakt voor een kraamkliniek met veel meer faciliteiten. Nu
krijgen veel meer zwangere vrouwen prenatale zorg. In de kraamkliniek – eigenlijk een centrum
voor zwangerschaps- en zuigelingenzorg – krijgen baby’s vaccinaties. Dit jaar zijn er al meer dan
270 baby’s geboren, van wie de meeste zijn gevaccineerd; ook andere jonge kinderen hebben
een ‘prik’ gekregen. Dankzij de nieuwe ambulance, een geschenk van de gemeente Mezezo, zijn
22 vrouwen met zwangerschapscomplicaties naar het Debre Brihan Hospital vervoerd. Goed
nieuws: alle baby’s zijn gezond ter wereld gekomen.
De gezondheidssituatie voor moeders en hun kinderen is sterk verbeterd door de komst van de
kraamkliniek.
Mezezo heeft behoefte aan sanitaire voorzieningen en betere hygiëne. In het
gezondheidscentrum zijn nog geen latrines en een goede plaats voor personeel en patiënten om
hun handen te wassen ontbreekt. Aanleg van latrines en kranen zal de gezondheid bevorderen
en de verspreiding van ziekten verminderen.
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In de kraamkliniek annex gezondheidscentrum ontbreekt het nog aan enige faciliteiten, ook
cruciale. Zo is er maar één bloeddrukmeter, die ook nog eens moet worden gedeeld met
andere afdelingen. Ook is er behoefte aan een orthoscoop.
De gezondheidszorg in Mezezo is het laatste jaar (2015) verbeterd, dankzij de bouw van de
kraamkliniek annex gezondheidscentrum, het verstrekken van medische apparatuur,
inrichting van het centrum en het aanleggen van een tuin. Stichting Wondem heeft dit
kunnen realiseren door de hulp, zowel materieel als immaterieel, van veel donateurs. Daar
dankt de stichting haar donateurs hartelijk voor!

Kwetsbare groepen
In 2013 en 2014 is een begin gemaakt met het
ondersteunen van alleenstaande moeders en hun
kwetsbare kinderen. Stichting Wondem stelde daarvoor
schapen beschikbaar. Enkele tientallen gezinnen
hebben er inmiddels één en door slim fokken hebben
gezinnen soms wel drie schapen. Voorwaarde voor
deelname is dat de moeders hun kinderen naar school
sturen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Met de
schapen worden genoeg inkomsten gegenereerd zodat
de moeders hun kinderen weer ontbijt kunnen geven
en naar school kunnen laten gaan. Daarmee wordt de
negatieve spiraal van alleenstaande moeders
doorbroken. Ze krijgen nieuw perspectief en kunnen
plannen maken voor de toekomst.

Inmiddels ondersteunt de Stichting 7 weeskinderen uit Mezezo die het goed deden op school.
Ze studeren nu aan een hogeschool of een universiteit.
Stichting Wondem helpt ook ouderen, boven de zeventig, met het vertrekken van graan en
kleding. Daarbij wordt ze gesteund door Wilde Ganzen. Samen willen ze deze projecten
uitbreiden en duurzaam maken van 2016-2020.

Middelbare school in Mezezo
In 2011 kregen Stichting Wondem het verzoek om te
helpen bij het bouwen van een schoolbibliotheek en een
practicumlokalen. Tijdens een werkbezoek van de
Amhaarse provinciale onderwijsinspectie was namelijk
gebleken dat de school die niet had; kinderen zaten vrijwel
zonder boeken, praktijklessen konden niet gegeven
worden. Bovendien miste de school de bevoegdheid om
tot groep 12 – de bovenbouw van het middelbaar
onderwijs – onderwijs te verzorgen.

twee practicumlokalen

Dankzij Stichting Wondem en lokale partner PIHA, heeft de
provinciale regering deze bevoegdheid nu verleend. Voor
de leerlingen is dat een enorme stap voorwaart; ze hoeven
voor het afronden van een middelbare schoolopleiding nu
niet meer 15 kilometer te lopen Debre Sina. Dat was
voordien voor scholieren al zo’n drempel, dat ze hun
school niet afmaakten. Nu ronden meer leerlingen uit
Mezezo hun school af, en zijn hun schoolresultaten
(vergelijkbaar met de cito-toets) verbeterd. Daardoor
krijgen meer leerlingen toegang tot hoger onderwijs aan
hogeschool of universiteit.

Maandverband
In september 2012 is Stichting Wondem ook gestart met
proefprojecten om maandverband te verstrekken aan
scholieres. Die scoorden tot dan toe matig op school,
hun schooluitval was hoger dan die van jongens.
Doordat meisjes tijdens hun menstruatie niet naar
school durven (daar rust een taboe op), verzuimden ze
een kwart van hun schooltijd. Achterblijvende resultaten
versterkten de bij hun (groot-)ouders toch al aanwezige
wens om ze maar helemaal thuis te houden.

meisjesclub op basisschool in Kobastil

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is
geëxperimenteerd met verstrekking van maandverband.
Duizend meisjes kregen tijdens het hele jaar
maandverband op school. Aan het einde van het
schooljaar, in januari 2014, zijn de effecten geëvalueerd.
Tegelijkertijd werden op school de meisjesclubs
ondersteund.

Op drie scholen heeft de heer T. Zerfu in oktober met meisjes en met leiders van
gezondheidsclubs de ervaringen besproken. Ze waren zeer te reden over dit project, dat
meteen tot verbetering van de schoolresultaten had geleid.
De stichting verstrekt nu ook babyluiers in de kraamkliniek.

Lokale fondsenwerving
Lokale fondsenwerving in zowel opkomende
economieën als in fragiele staten en gebieden is van
groot belang voor zuidelijke partnerorganisaties.
Daarmee wordt niet alleen lokaal geld opgehaald, maar
wordt ook de lokale samenleving betrokken.

Een groep van lokale fondsenwerving actie

De heer T. Zerfu en de vrijwilligers van Stichting
Wondem in Addis Ababa zijn naar verschillende dorpen
gegaan en hebben met lokale dorpsleiders, inwoners,
leerkrachten en lokale zakenmensen over de nieuwe
projecten en lokale fondsenwervingsacties gesproken.
Stichting Wondem gaat in 2016 de volgende projecten
in Mezezo en omgeving uitvoeren:
1. De aanleg van twee openbare toiletten in Mezezo en
vier waterputten vlak buiten Mezezo, inclusief de
aanvoer en afvoer van water
2. Empowerment van alleenstaande moeders om zo
hun kinderen naar school te laten gaan
3. de bouw van twee bibliotheken voor de basisschool
in Mezezo en Kobastil en de aanschaf van boeken,
kasten, tafels en stoelen voor deze bibliotheken.

