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‘Juf Wubalem is mijn favoriete lerares, omdat zij 
mij leert hoe ik moeilijke vragen kan oplossen. Als 
ik later groot ben, wil ik de lerarenopleiding volgen 
en net als haar scheikunde docent worden.’ In deze 
rapportage leest u het verhaal van de 12-jarige 
Mentesinot en blikken we terug op het 
sponsorprogramma dat u in Ethiopië. 

 

 

Sinds 2020 proberen rebellen in het noorden van 
Ethiopië de macht te grijpen en voeren ze strijd 
tegen het regeringsleger. Duizenden mensen zijn 
gevlucht en ruim vijf miljoen mensen in Tigray zijn 
afhankelijk van hulp. Door het conflict en de 
extreme droogte in het land dreigen duizenden 
mensen te sterven vanwege de honger. Vooral de 
kinderen die in Dessie op school zitten, merken dit 
goed.  
 
Gezinnen probeerden ook in 2022 het gebied te 
verlaten, op zoek naar een beter leven. De 
medewerkers van Hope Enterprises willen er voor 
alle gezinnen zijn en boden extra steun als dat nodig 
was. Ook het onderwijs ging zo goed als mogelijk 
door. De andere scholen liggen zuidelijker, waar het 
conflict momenteel niet is. Alle kinderen ontvingen 
naast christelijk onderwijs ook maaltijden en 
medische zorg. 

Training voor docenten 
De docenten volgden een training, waar ze kennis 
opdeden en allerlei technieken leerden om beter 
les te geven. Het ging bijvoorbeeld over het 
betrekken van kinderen in de les en het houden van 
orde. Ook het onderwijscurriculum werd onder de 
loep genomen en verbeterd. 
 
Spelen op het schoolplein 
Spelen is goed voor de ontwikkeling van een kind. 
Daarnaast helpt spelen bij het verwerken van 
emoties en het kwijt raken van te veel energie. Op 
de scholen van onze partnerorganisatie is er 
daarom veel ruimte om te spelen. Een medewerker 
vertelt: ‘Kinderen spelen verstoppertje, voetbal, 
volleybal, basketbal en tafeltennis. Ook touwtje 
springen is erg geliefd onder de kinderen. Kleine 
kinderen spelen met blokken. Ze krijgen 
bijvoorbeeld de opdracht om een toren te bouwen. 
Zo leren de kinderen zelfstandig te spelen.’ 
 
Bomen planten en afval opruimen 
Het hele schooljaar door organiseren de scholen 
verschillende activiteiten. Tijdens deze middagen 
zetten de kinderen zich bijvoorbeeld in voor een 
schone leeromgeving. Ze ruimen het afval op het 
schoolplein en in de straten rondom de school op en 
maken wat vies is schoon. Op andere middagen 
worden zaadjes geplant. Hier zorgen de kinderen 
goed voor, zodat de zaadjes uitgroeien tot mooie 
bomen en lekkere groentes om te eten.  
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Mentesinot Megibaru woont samen met zijn 
ouders en broertje in Gambella, een stad in het 
westen van Ethiopië. Doordeweeks gaat de 12-
jarige jongen naar de vierde klas van de Hope 
School, en in het weekend helpt hij zijn ouders op 
de markt. ‘Later wil ik scheikunde docent worden!’ 

Doordeweeks heeft Mentesinot een vast ritme. 
‘Elke morgen sta ik om 7 uur op. Ik trek mijn 
schooluniform aan, was mijn gezicht, pak mijn tas en 
ga om 7.20 uur lopend naar school. Na een 
kwartiertje lopen, ben ik om 7.35 uur op school. 
Daar krijg ik in de schoolkantine mijn ontbijt. 
Tussen 8:00 tot 8:20 uur wordt de vlag gehesen en 
is de Bijbelse dagopening. Daarna ga ik naar mijn 
klas, waar ik tot 12:00 uur de lessen volg. Na de 
lunchpauze volg ik nog onderwijs tot 16.20 uur, 
daarna ga ik naar huis. 

Huiswerk, voetballen en naar de markt 

Na schooltijd maakt Mentesinot zijn huiswerk en 
speelt hij graag voetbal met zijn vrienden uit het 
dorp. In het weekend helpt hij zijn ouders met de 
verkoop van peper op de markt. De ouders van 
Mentesinot verdienden jarenlang geld met het 
verkopen van allerlei producten en goederen, maar 
de laatste tijd laat hun gezondheid hen in de steek.  

Mentesinot vertelt: ‘Allebei mijn ouders zijn al 
langere tijd besmet met HIV/AIDS. De afgelopen 
maanden werd hun energie steeds minder, daarom 
zijn ze gestopt met het dagelijks verkopen van 
goederen. Mijn vader werkt nu parttime als 
bewaker. Het inkomen uit deze baan is echter niet 
genoeg om alle kosten van te betalen, daarom help 
ik hen in het weekend op de markt met de verkoop 
van peper.’ 

Van overheidsschool naar christelijke school 
Mentesinot zit op de Hope School, de christelijke 
school van onze partnerorganisatie Hope 
Enterprises. Dat is niet altijd zo geweest. 
Mentesinot: ‘Voordat ik naar de Hope School ging, 
zat ik op een openbare overheidsschool. Op die 
 
 

school zat ik met 72 leerlingen in een klas. Ik kreeg 
niet voldoende ondersteuning van de leraren en er 
waren niet genoeg lesboeken voor iedereen. Ook 
was er geen maaltijd, dus ik had vaak honger. Mijn 
ouders hadden niet het geld om de lesmaterialen en 
maaltijden voor mij te betalen.’ 
 
‘Later wil ik scheikunde docent worden’ 
De situatie van Mentesinot verbeterde toen hij via 
het sponsorprogramma naar de Hope School ging. 
‘Ik krijg nu van maandag tot zaterdag een maaltijd. 
Ook heb ik een schooluniform en lesmateriaal 
ontvangen. In tegenstelling tot mijn vorige school, is 
het schoolplein van de Hope School heel mooi. De 
leraren geven goed les en moedigen me aan om 
goed mijn best te doen. Ik zing graag de christelijke 
liedjes die ik op school leer!  
 
Via bijles heb ik mijn lees- en schrijfvaardigheden 
kunnen verbeteren. Juf Wubalem is mijn favoriete 
lerares, omdat zij mij leert hoe ik moeilijke vragen 
kan oplossen. Als ik later groot ben, wil ik de 
lerarenopleiding volgen en net als haar scheikunde 
docent worden.’ 
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Mentesinot (12): 

‘IK WIL SCHEIKUNDE DOCENT WORDEN!’ 

       

Mentesinot 


