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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 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 (6/7 jaar), met 
het volgen van onderwijs op de basisschool beginnen en deze ook afmaken.        

Geplande projectactiviteiten 
Met dit project wordt in Wonji Shewa de 
onderwijssituatie verbeterd voor 260 kinderen en 8 
leerkrachten van de kleuter- en basisschool door: 

  De bouw van een door de overheid 
voorgeschreven A1 standaard schoolblok met 
drie lokalen. De afmetingen hiervan zijn 23 x 7 
mtr. en de oppervlakte is 161 m² 

Uitvoering en voortgang 
Uit de voorbereidingen bleek dat de aannemer goed was in zijn vak. De fundering, vloer en een deel van de 
kolommen waren gereed - de foto hierboven is genomen bij de start van het project. Hij en zijn werklieden 
waren gewend op zichzelf te werken en daarom duurde het even voor de samenwerking met de 
Nederlandse jongeren op gang kwam. Ook door de taalbarrière was het in het begin lastig communiceren 
maar dat verbeterde snel. Met handen en voeten en wat 
hulp van de coördinator kom je een heel eind.  
 
Er waren weinig tot geen ‘westerse’ hulpmiddelen zoals 
kruiwagens. Maar met een lokale oplossing zoals 
draagplateau’s gemaakt van twee palen en een stuk 
dakplaat die door twee personen gedragen werd, kon je 
ook prima zand vervoeren. Zoals te zien is op de foto 
hiernaast. En ze konden vrij eenvoudig gerepareerd 
worden. 
 
Bij het vertrek van de groep in augustus waren de muren 
van alle lokalen op hoogte en zowel de ringbalk erover heen als de kolommen op de hoeken en bij de 
tussenmuren waren gestort. De afbouw verliep voorspoedig, het dak zat er snel op zodat er in september 
al les gegeven kon worden in de klaslokalen. Tegelijkertijd is er verder gewerkt aan de afbouw zoals het 
stukadoren van de buiten- en de binnenkant. 
 
Bij het vervolgbezoek op 16 februari 2017 waren de 
klaslokalen bijna klaar (zie foto). Wat nog rest zijn het 
afwerken van de vloer, verfwerk, het aanbrengen van 
het plafond en het glas in de ramen. Ook het meubilair 
moet nog geleverd worden. Deze laatste fase duurt 
langer omdat hiervoor benodigde gelden nog bijeen 
gebracht moeten worden. Daarnaast was er minder geld 
beschikbaar omdat nieuw bouwmaterialen gekocht 
moesten worden die door de overstroming verloren 
waren gegaan.  
 
Het samen bouwen, het kinderprogramma en de andere 
op ontmoeting gerichte activiteiten zorgden voor veel interactie tussen de groep en de gemeenschap. De 
voetbalwedstrijden tussen de jeugdteams van Wonji Shewa en World Servants werd bij de jongens door 
de lokale jeugd met 2-0 gewonnen. De meisjes speelden gelijk, maar de gemeenschap was onder de indruk 
van de techniek en het talent.   
Bij de evaluatie van het project in februari bleek hoe groot de impact was. Kerkleden, docenten en mensen 
van gemeenschap vertelden wat zij van de 'Dutch team' hebben geleerd: netheid, efficiëntie, 
doorzettingsvermogen, kinderprogramma's, aandacht en liefde voor iedereen, enzovoorts...  
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Tadelle Tesfaye, lid van het schoolbestuur deelde het volgende: "The group members always cleaned their 
area and they removed all the garbage. One time an Ethiopian man threw an empty water bottle on the road. An 
other Ethiopian man saw this and said: if the Dutch people remove even the smallest pieces of paper in another 
country, you should not throw your garbage in your own country. After that, the first man took the bottle and 
dropped it in a garbage bin." 
 
Adisse Simon, leider in de plaatselijke kerk vertelde: "The group showed true love by coming to Ethiopia and 
they sacrificed a lot. They did not discriminate who to love, who to visit and they ate everything that was offered 
to them during the home visits." 
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 

Resultaten 
De omstandigheden waaronder de kinderen 
op de basisschool nu les krijgen, zijn sterk 
verbeterd. Deze drie ruime degelijke, 
lokalen op de foto voldoen aan de normen 
van de overheid en maken het lesgeven en 
het leren een stuk plezieriger en effectiever. 
Ook de andere gebouwen waaronder de 
latrines zijn opgeknapt en verbeterd om zo 
beter bestand te zijn tegen de extreme 
regenval en de overstromingen die hierdoor 
veroorzaakt worden. Vorig jaar net voor de 
zomer verwoestte dit een deel van de 
school. 
De basisschool is inmiddels gegroeid van 
vier naar vijf klassen en heeft 218 leerlingen, 

125 meisjes en 93 jongens. Daarnaast is er nog de kleuterschool met 102 kinderen verdeeld over drie 
klassen. Het totaal aantal kinderen van beide scholen is gestegen naar 320. 
 

Een nog belangrijker resultaat dat is 
behaald, is dat de school in Wonji Shewa van 
Ethiopische overheid toestemming heeft 
gekregen om in de komende jaren door te 
groeien naar een volwaardige basisschool 
met acht klassen. Hierdoor kunnen de 
kinderen straks in hun eigen dorp de school 
afmaken – de grote wens van de 
gemeenschap. Hiervoor zijn nog drie lokalen 
nodig. Daarnaast heeft de gemeenschap het 
plan opgevat om op het schoolterrein een 
kliniek te beginnen. 
 

Op het gebied van gender heeft de wijze waarop de Nederlandse jongeren samen aan het project gewerkt 
hebben het nodige in gang gezet.  
Birhanu Tirkaso een voorganger verklaarde: ”We learned a lot about gender difference, man and female can do 
the same activities and they can work together as a team.” 

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


 

 

 

 
Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


