Afgeronde - succesvolle -projecten waarbij Stichting Schoolproject Ethiopië
bemiddeld heeft
Sportprogramma
In Danka en in Gute Abakuna draait een sportprogramma
voor de opgroeiende jongens. In deze dorpen is niets voor
deze jongens aanwezig op het gebied van tijdsbesteding.
Abba Tesfay bedacht een combinatie, waarbij de jongens
kunnen voetballen, tafeltennissen en daarna een film
kijken, waarover hij achteraf met ze discussieert. Dit
gebeurt dan op de missiepost. Hij verbindt er een soort
maatschappelijke opvoeding aan. Voor dit project is een
sponsor gevonden.
Sportprogramma in Gute Abakuna

Keukentje
In 2007 is een keukentje gebouwd bij een van de scholen om daar het voedselprogramma mogelijk te
maken.
Toiletten in Addo en Sakko
Veel schoolkinderen komen niet op school als ze diarree hebben (en dat gebeurt veel wegens slechte
hygiëne en worminfecties); veel oudere meisjes blijven een paar dagen thuis tijdens de menstruatie.
Ook zijn de meisjes bang om het bos in te gaan wegens de kans op aanrandingen. Dit alles was reden
om in 2010 met een externe sponsor toiletten te bouwen bij de school van Sakko. Twee jaar eerder
werd dit ook al gedaan bij de school van Addo.
Stencilmachines, kopieerapparaten en computers
Een aanvraag van de school in Sakko om geld voor een kopieerapparaat, stencilmachine en computer
werd gedaan omdat er op school niet genoeg boeken zijn voor alle leerlingen. Nu kunnen onder
andere toetsen en de te behandelen stof uit de boeken worden vermenigvuldigd.
Samen met Wilde Ganzen en acties van onze stichting is het bedrag bijeengebracht.
Eerder bemiddelden we in de aanschaf van een kopieerapparaat en computer in Addo en een
stencilmachine en computer in Danka.

Meisjeshuis in Dembi Dollo
De meisjes uit de regio (Addo, Sakko en Karro), die voor de
hogere klassen naar Dembi Dollo moeten, hebben nu een
eigen huis waar ze door de week kunnen verblijven. Het
staat op het terrein van een patershuis en is beveiligd.
Het is in 2010 gebouwd met hulp van drie sponsoren. Ook
de inrichting van het huis - 24 bedden met matras en
eenvoudige meubels – werd gesponsord.

Veel publiek bij opening meisjeshuis

Koelkast op zonnepanelen in Danka
Alle kinderen krijgen vaccinaties toegediend. Om verspilling van deze vloeistof te voorkomen is een
koelkast op solar een uitkomst, omdat de elektriciteit vaak uitvalt. Deze aanschaf is mogelijk gemaakt
door collectes tijdens oecumenische diensten in drie Noord-Hollandse ziekenhuizen. Stichting
Cordaid verdubbelde de opbrengst.
Computerlessen
In Konchi werd ons gevraagd om te helpen bij de computerlessen van de kinderen uit de hoogste
klassen. Er bleken al vijf computers aanwezig, die ze gekregen hadden van een Duitse organisatie. Er
was geen geld voor een leraar. Onze stichting helpt nu voor het vierde jaar hierbij.
Ook in Anfare is in 2011 een computercursus gestart voor tien werkzoekende jongeren. Na deze
cursus maken ze meer kans een baan te vinden. Onze stichting heeft voor de meest noodzakelijke
apparatuur gezorgd en betaalt het salaris van de leraar.

Schoolmeubilair
In 2006 zijn er schoolmeubeltjes aangeschaft in Addo en Danka dankzij onze bemiddeling.
In 2011 zijn nieuwe meubels aangeschaft in Komto en Konchi.

Kindergarten (KG)
Voorafgaand aan het primair onderwijs, volgen veel
kinderen 2 jaar Kindergarten, te vergelijken met onze
vroegere kleuterschool. Externe sponsoren hebben in
2009 en 2010 de KG in Komto ondersteund.
In 2011 heeft de Kindergarten in Addo met onze
bemiddeling geld voor nieuwe speeltoestellen en
uniformpjes gekregen.

Kindergarten in Komto; er is weinig speelgoed

Watervoorziening in Komto
In 2011 is er een waterleiding aangelegd, vanaf
een bron in de bergen naar de school. De
dorpsbewoners kunnen er ook water aftappen.

Waterreservoir in Komto

Onderwijzerswoningen in Karro
Wij hebben ons in 2012 sterk gemaakt voor bijeenbrengen van geld voor de bouw van nieuwe
onderwijzerswoningen bij 'onze' school in Karro. De school ligt erg afgelegen en ver weg van
Dembidollo. De onderwijzers moeten door de week in Karro verblijven en het inmiddels vervangen
onderkomen voldeed echt niet meer. Wij vonden dit dermate belangrijk dat wij contact hebben
gezocht met Wilde Ganzen, die het plan wilde ondersteunen.
Wij hebben het benodigde geld verzameld. Een grote sponsor was Kiwanis West-Friesland. Deze
serviceclub maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met het adagium: 'Serving the children of
the world'. Kiwanis West-Friesland heeft een groot deel van de opbrengst van haar jaarlijks
uitgevoerde wijnactie, aan ons gedoneerd. Verdere sponsoren waren Stichting KOOK Alkmaar,
Stichting Wees een kans en het Solidariteitsfonds Keizersgracht. Na nog een aantal andere acties
hebben we het geld bijeengebracht, dat vervolgens door Wilde Ganzen is vermeerderd. Wij blij dat
we dit belangrijke project in zo korte tijd mogelijk
hebben kunnen maken.
Inmiddels is de bouw afgerond en zijn er ook
zonnepanelen geplaatst.
Bij ons bezoek in februari 2014 werden de
woningen, in aanwezigheid van leraren en
leerlingen, feestelijk ingezegend.

Rituelen ter voorbereiding van de inzegening

Eetlokaal in Konchi
In 2011 hebben wij vlakbij de school in Konchi de bouw van een nieuw eetlokaal bemiddeld, waar
250 (wees)kinderen een maaltijd kunnen krijgen.
Keukentje in Babiche
In Babiche brandde een paar jaar geleden het
keukentje af, waar voor ‘onze’ kinderen de
dagelijkse maaltijd werd bereid. Wij geld hebben
geld gegeven voor de bouw van een nieuwe
keuken. Bij ons bezoek in 2012 hebben we deze
officieel geopend, maar de bouw was nog niet
afgerond. In februari 2014 constateerden wij dat
er een goede fundering was aangebracht en dat
het in gebruik is genomen.

De keuken in Babiche

