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Ethiopië is een land in het oosten van 

A f r i k a ,  m e t  e e n  j o n g e  e n          

explosief groeiende bevolking. Het is 

goed om te zien dat in het land 

steeds meer kinderen naar school 

gaan!  

Een relatief onbekend probleem is 

echter dat op heel veel scholen de 

water,  hygiëne en sanitaire 

voorzieningen erg slecht zijn. Met 

het gevolg dat kinderen vaak ziek 

zijn, een leerachterstand oplopen en 

in sommige gevallen uiteindelijk 

stoppen met school. Dat willen we 

voorkomen, want onderwijs is de 

basis van een hoopvolle toekomst! 

Samen met Hope Enterprises, de 

Ethiopische partnerorganisatie van 

Woord en Daad, werken we daarom 

aan een gezondere leeromgeving op 

zes verschillende scholen in Ethiopië.  

De afgelopen jaren is er al veel werk 
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 #1 preventie van ziektes als diarree  
#2 voldoende wateropslag en schoon drinkwater  
#3 verbeterd sanitair en goede hygiëne  
#4 Bewustwording onder leerlingen, leraren en ouders 

Hoofdstad: Addis Abeba 

Aantal inwoners: 109,2 miljoen 

Toegang tot schoon drinkwater: 57,3%  

Toegang tot goed sanitair: 28% 

Plek op Human Development Index: 

173 van 188 (NL: 10) 

LANDPROFIEL 

ETHIOPIË 

Om goed te kunnen leren, heeft een kind meer nodig dan alleen passend 

lesmateriaal en een goede leraar. Ook schoon drinkwater en een goede 

hygiëne zijn van groot belang! Toch hebben veel scholen in Ethiopië geen 

watervoorziening. In het WASH-project (Water, Sanitation and Health)

werken we daarom aan toegang tot schoon drinkwater, goed sanitair en 

betere hygiëne op basisscholen in Ethiopië. Zodat de leeromgeving voor 

kinderen gezonder wordt! 

Het project wordt uitgevoerd op zes 
scholen in zes verschillende regio’s 

van Ethiopië (oranje gebied).  
Op deze scholen zitten ruim 4.000 

leerlingen. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enNL839NL839&q=Ouagadougou&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SMsqt3zEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsXL7lyamJ6bkl6bnlwIA2cF5XVAAAAA
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verzet. Op scholen in Dessie en Addis 

Abeba werden nieuwe sanitaire 

voorzieningen zoals toiletten en 

waslokalen gebouwd en ouders en 

kinderen kregen voorlichting over 

hygiëne.  Het komende jaar willen we 

uitbreiden naar Asossa en Herrara en 

een nieuwe waterput bouwen, 

waterreservoirs vervangen, hygiëne 

a r t i k e l e n  a a n s c h a f f e n  e n 

bewustwording creëren. 

 

1. Bouw van nieuwe waterput 

In Asossa, een stad in het westen van 

Ethiopië, is een waterput geboord om 

één van de scholen toegang tot water 

te geven. Op dit moment ligt de bouw 

echter stil, omdat er geen budget 

meer is voor het aanschaffen en 

installeren van de benodigde 

waterpomp en het reservoir.  

Naar verwachting zal de waterput 

ruim voldoende water leveren voor 

de school, en kunnen zelfs de lokale 

inwoners mee profiteren van het 

water. Dat betekent dus niet alleen 

water voor de school, maar ook voor 

het dorp! Door het water te 

verkopen, kan de school in de 

toekomst een deel  v an de 

bouwkosten terugverdienen en wat 

inkomsten genereren waarmee ze 

activiteiten kunnen financieren. 

2. Vervanging van de water-

reservoirs in Herrara  

In Herrrara hebben we een waterput 

met pomp gebouwd die draait op 

zonne-energie. Daarnaast zijn er ook 

twee reservoirs met elk 25.000 liter 

water nodig om de waterput gevuld 

te houden. De reservoirs zijn echter 

aan vervanging toe: ze zijn gemaakt 

van een soort vezelplastic, maar 

lekken behoorlijk. Het komende jaar 

willen we de waterreservoirs 

vervangen, zodat de school weer een 

goedgevulde waterput heeft! 

 

3. Aanschaf van vloeibaar zeep en 

maandverband 

E e n g o e d e hy gi ë n e  is  v a n 

levensbelang; dat werd de afgelopen 

maanden tijdens de coronapandemie 

weer eens duidelijk. Voor de 

verschillende scholen in Ethiopië 

willen we daarom zeep aanschaffen. 

Op veel scholen in Ethiopië hebben 

tienermeiden zeer beperkte opties 

voor een gezonde persoonlijke 

hygiëne wanneer ze maandelijks hun 

menstruatie hebben. Er zijn geen of 

onvoldoende materialen beschik-

baar, er rust een taboe op het 

onderwerp en er is onvoldoende 

privacy op het toilet. Een belangrijk 

probleem om aan te pakken! Door 

 “Ik werk als schoonmaakster in het 

ziekenhuis. Nu corona is uitgebroken 

komt de WASH training die ik heb 

gevolgd, goed van pas. Door je handen 

te wassen en te letten op hygiëne 

v o o rk o m  j e  v e r sp r e id i n g  en 

besmetting.”  

- Tewabech Kassaw (35)  

 

 

 

 

 

Onder: In de klas wordt aandacht gegeven 

aan het belang van hygiëne. 



maandverband aan te schaffen voor 

deze tienermeiden kunnen zij ook 

tijdens hun menstruatie naar school 

blijven gaan. 

 

4. Activiteiten voor bewustwording 

Het succesvol verbeteren van de 

leeromgeving begint bij bewust-

wording. Alleen met nieuw sanitair 

los je immers geen problemen op. 

Ook de onwetendheid over de ernst 

en de mogelijke gevolgen van slecht 

sanitair moeten worden aangepakt. 

Het komende jaar willen we op 

verschillende scholen in Asossa en 

Herrara activiteiten organiseren, 

zodat kinderen, ouders en hele 

gemeenschappen leren wat het 

belang is van schoon drinkwater en 

een goede hygiëne, en hoe je dit in de 

praktijk brengt. 

Kinderen I Alle schoolklassen krijgen 

voorlichtingslessen. In de lessen 

leren de kinderen waarom hygiëne 

belangrijk is en hoe ze gezonder 

kunnen leven. Onderwerpen die 

bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: 

welk water kun je wel/niet drinken, 

het belang van handen wassen, 

waarom gebruik je een toilet en hoe 

houd je een toilet netjes. Ook worden 

er tijdens deze lessen stukjes zeep 

uitgedeeld en worden de kinderen 

uitgedaagd om actief met het 

onderwerp aan de slag te gaan.  

Ouders I Ook voor ouders worden 

workshops georganiseerd op 

scholen, zodat ook zij zich bewust 

zijn van het belang van goede WASH 

voorzieningen. Voor henzelf, maar 

ook zodat ze hun kinderen hierop 

kunnen wijzen.  

Gemeenschappen I Tot slot zijn er 

trainingen voor maatschappelijke 

organisaties.   Deze organisaties 

vormen een belangrijke spil in lokale 

gemeenschappen in Ethiopië en het 

is daarom belangrijk dat ook zij de 

waarde van goede sanitaire 

voorzieningen kennen. Zij kunnen 

zich bijvoorbeeld bij de lokale 

overheid inzetten voor het belang 

van goede voorzieningen en 

bijdragen aan meer bewustzijn.  

Uiteindelijk hopen we dat de scholen 

deze hygiënelessen opnemen in hun 

onderwijscurriculum. Zo werken we 

aan blijvende verandering!  
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Bouw van nieuwe waterput  € 7.167,81  

Vervanging waterreservoirs € 16.042,04  

Aanschaf zeep     € 4.024,26  

Aanschaf maandverband    € 6.217,89 

Activiteiten bewustwording  € 18.181,45  

Totaal:      € 51.633,46  
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Zet u zich met ons in voor 

minder ziektes en een gezonde 

leeromgeving op scholen?  

Met dit WASH project in Ethiopië 

kunnen we in totaal op zes scholen 

en voor ruim 4.000 leerlingen en 

hun ouders en gemeenschap de          

hygiëne verbeteren, door nieuw 

sanitair te installeren en voor-

lichting te geven. Met het gevolg 

dat kinderen in een gezonde en 

schone leeromgeving naar school 

kunnen. Komend jaar willen we 

graag uitbreiden naar twee nieuwe 

regio’s in Ethiopië: Asossa en 

Herrara. Hiervoor hebben we een 

budget nodig van zo’n € 50.000,-.  

Het zou prachtig zijn  als u aan dit 

project bij wilt dragen. Mogen we 

op uw steun rekenen? 
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