Succesvolle, afgehandelde projecten van vóór 2010 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.

