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Community leaders: "children were not able to start their education at school going 
age and parents do not send their children - in special girls - to far sited schools so 

the church started this school." 
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Doel 
Het programma van het Education Department van de EKHC (Ethiopian Kale Heywet Church) voor de 
periode 2016 - 2020 richt zich op het verbeteren van de onderwijssituatie in arme gemeenschappen op 
het platteland. Binnen dit programma bouwt World Servants in deze periode 15 nieuwe klaslokalen voor 
diverse scholen. Het resultaat is dat meer kinderen, met name meisjes op de juiste leeftijd (6 jaar), met het 
volgen van onderwijs op de basisschool beginnen en deze ook afmaken.  
 

Geplande projectactiviteiten 
In Debel Kajima heeft de lokale kerk een basisschool gestart. 
Hier krijgen 84 kinderen les van twee leerkrachten. 
Daarnaast helpt de school 50 volwassenen met het leren 
lezen en schrijven. Echter het eenvoudige van klei gemaakte 
schoolgebouw wat op de voorkant van deze eindrapportage 
staat was dringend aan vervanging toe. Met dit project wordt 
een door de overheid voorgeschreven A1 standaard 
schoolblok gebouwd met twee lokalen en kantoor / 
lerarenkamer. De afmetingen hiervan bedragen 20 mtr x 7 
mtr (140 m²). Om een beeld te krijgen bezocht de World 
Servants groep de in 2015 gebouwde school in Sebeta. Deze 
staat op de foto hiernaast.        

Uitvoering en voortgang 
Tom Blom, de technisch leider, schreef in zijn rapportage dat 
bij aankomst de fundering klaar lag. De vloer was gestort en 
de benodigde bouwmaterialen, een grote stapel 
cementblokken, waren aanwezig.  
Onder leiding van de aannemer (zie foto) heeft de 
gemeenschap samen met de World Servants groep de 
betonnen kolommen gestort en de muren opgemetseld.  
 
Volgens Tom was de vakbekwaamheid van de aannemer 
prima. Het communiceren ging goed omdat hij een beetje 
Engels sprak maar daarmee was hij prima in staat om de 
deelnemers aan te sturen. In overleg met hem hebben we 
enkele kleine aanpassingen gedaan. Zo week de positie van 
de ramen af wat resulteerde in hogere ramen en een 
afwijkende plaats van de deuren in het middendeel van het 
gebouw.  
Na bijna drie weken hard werken (het resultaat staat op de 
foto hiernaast) waren de muren van de twee lokalen en de 
lerarenkamer / kantoor tot raamhoogte gereed en de 
kolommen die daar tussen staan, gestort. 
 
In de periode daarna heeft het werk stil gelegen vanwege de 
hevige regenval en de politieke onrusten. Met name de regen  
zorgde ervoor dat Debel Kajima slecht bereikbaar was. Dit en 
de moeizame samenwerking met de gemeenschap deed de 
aannemer besluiten zijn opdracht terug te geven.  
Partner EKHC heeft daarna diverse gesprekken gevoerd met 
de gemeenschap om de ontstane problemen op te lossen 
zodat het werk aan de school weer opgepakt kan worden. 
 
Tijdens het voortgangsbezoek dat World Servants samen met  
EKHC op 4 februari 2017 aan Debel Kajima bracht, bleek dat 
men onder leiding van een nieuwe aannemer met het 
afbouwen begonnen was. De muren waren nu op hoogte, tot 
de ringbalk, en de nog benodigde bouwmaterialen waren 
geleverd.    
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Resultaten 
Het voorlopige resultaat is dat medio juni het dak op de klaslokalen was aangebracht zoals te zien is op de 
foto hieronder. World Servants en EKHC blijven het project volgen om ervoor te zorgen dat het zo snel als 
mogelijk gereed is. Bij voorkeur begin september zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de kinderen 
van de nieuwe lokalen gebruik kunnen maken.  
 

Zowel voor de gemeenschap als de World Servants groep was het project een bijzondere ervaring. De 
gemeenschap had heel veel bewondering voor de Nederlandse jongeren omdat ze in staat waren om bijna 
drie weken in dit geïsoleerde arme plattelandsdorp te verblijven. De jongeren hadden ook het nodige te 
verwerken; mensen die leefden in lemen hutten. Kinderen, vaak in kapotte kleding, die thuis veel moesten 
helpen omdat het land bewerkt moest worden.  
Er was veel interactie onder andere door de huisbezoeken, sportactiviteiten, het kinderprogramma en de 
kerkdiensten. Zo leerde men veel van elkaars leven en cultuur en ontstonden mooie gesprekken over 
armoede, zowel binnen de groep als met de lokale mensen. Dit alles zorgde ervoor dat er veel is nagedacht 
over armoede. Op zondag na de kerkdienst was er een Ethiopische middag georganiseerd met onder 
andere een koffieceremonie. Ook bezochten een aantal jongeren een kliniek en een dovenschool. 
 
Uit bijzondere voorvallen kon je opmaken dat de kinderen toch het nodige meenemen van de activiteiten 
die de Nederlandse groep voor hen organiseerde. “Er was een meisje dat veel in de keuken hielp en op een 
gegeven moment hoorden we haar de liedjes zingen die wij ze tijdens het kinderprogramma hadden geprobeerd 
aan te leren. Dat was mooi”. Het enthousiasme van de kinderen was groot als ze iets gingen kleuren of 
stickers gingen plakken. 
 
Tijdens het voortgangsbezoek spreekt Degaga, een van de leerkrachten, zijn verwachtingen ten aanzien 
van het project uit: “the current class rooms are very dark and there are no windows and there is no electricity. 
The floors of the class rooms are very dusty and that is bad for the health of the children. They try to fix it by 
spreading donkey shit on the floor, however that is a bad too and only a temporary solution. He expects the new 
class rooms to be much more convenient”. 
 
Updates zoals foto’s, filmpjes en rapportages worden aan het project toegevoegd en zijn te vinden in het 
projectarchief op de website van World Servants: www.worldservants.nl/projectarchief/2016 

 

Financiële verantwoording 
De projecten in 2016 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2016 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 74 
t/m 81. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2016 

http://www.worldservants.nl/projectarchief/2016
https://www.worldservants.nl/jaarverslag_2016
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