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Sanitair project Ooffa School in Zuid-Ethiopië 2011-2012
Een stukje geschiedenis van de Ooffa school in Zuid Ethiopie
De Ooffa basisschool in het Ooffa dorp ligt 365 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba, midden
in de bergachtige Afrikaanse Rift Vallei. Het dorp Ooffa heeft ongeveer 3000 inwoners, vnl. arme
boeren. Bijna alle mensen leven van de landbouw. In het dorp is geen centrale watervoorziening en
geen stroom en tot in 2008 was er geen basisschool. Als gevolg daarvan gingen veel kinderen niet
naar school. Zij die wel naar school gingen in een naburig dorp moesten dagelijks 7 km lopen. Tijdens
regentijd konden zij helemaal niet naar school omdat een volgelopen rivier op de weg de doorgang
versperde.
In 2008 hebben Ooffa bewoners zelf een basisschool gebouwd met traditionele materialen.
Alle basisschoolkinderen van Ooffa gaan nu naar deze school in een shift syteem (ochtend en middag
shift). 13 leraren geven les in 8 lokalen. Het aantal kinderen per klas varieert van 80 tot wel 150
leerlingen.
Het sanitair project is het 2e project voor de Ooffa school.
Van 2009 tot begin 2011 heeft ISOB het eerste “Bibliotheek project Ooffa school” gepubliceerd op de
1% club website. 35 Leden hebben toen € 2170 gedoneerd voor verbeteringen van de bibliotheek,
extra boeken en andere school faciliteiten.
Vertegenwoordigers van ISOB hebben de school bezocht in 2010 (Zelleke, Anneke en Jet) en in april
2011 (Zelleke) waarbij de laatste donaties werden overhandigd en het project succesvol afgerond is.
100% van de bijdragen is overhandig aan het schoolbestuur voor de verbeterplannen.
Met steun van 1% club leden is er toen een nieuwe bibliotheek is ingericht met boekenkast en
meubels, zijn diverse leslokalen zijn voorzien van nieuwe meubels, is er een nieuwe deur gemaakt en
ramen zijn verbeterd. Tenslotte is de school aan de binnen- en buitenkant in de verf gezet.

Sanitair for a Healthy school
In de zomer van 2011 is het project “Sanitair for a Healthy school” gestart. Het projectplan is
gepubliceerd op de 1% club website waarna het al snel gesteund werd door 17 1% clubleden.
Daarnaast heeft 1 familie in Nederland € 1000 gedoneerd.
In november 2011 heeft Zelleke de school bezocht en het eerste deel van de donaties gegeven. De
school had toen de beerput al gegraven. Met deze eerste bijdrage konden zij de aannemer betalen om
de cemente vloer te maken. Ook is men gestart met het gebouw.
In februari 2012 hadden wij het streefbedrag van 2678 binnen en in april 2012 hebben Zelleke en
antropologiestudente Simone het project bezocht en de laatste donatie van € 1100 overhandigd.
Hiermee kon de school de toiletten voltooien. Het dak is afgemaakt en de ijzeren deuren zijn erin
gezet. Toiletten zijn in gebruik genomen. Zie ook hier fotos:
https://picasaweb.google.com/109616120179851357508

Aanleiding tot het Sanitair project Ooffa school:
e

Tijdens het 2 bezoek van Zelleke in april 2011 hebben de schooldirecteur en de leraren aangegeven
dat zij in 2011 en 2012 verder willen gaan met het verbeteren van hun school. Zij vertelden dat betere
sanitaire voorzieningen nu hoogst nodig zijn. Momenteel beschikt de school slechts over 1 toilet en
heeft geen watervoorziening. Door het gebrek aan toiletten gaan een aantal kinderen niet regelmatig
naar school. Ook is er een vergoot risico op de verspreiding van ziekten en infecties. Het aantal
studenten neemt toe en de noodzaak voor de aanleg van verbeterde sanitaire voorzieningen is groot.
De Ooffa school krijgt ook voor dit project steun van Stichting ISOB
Vanaf mei 2011 staat het project gepubliceerd op de 1%club website.
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Het project behelst het bouwen van een beerput en 6 toiletten. De lokale WODA organisatie heeft de
uitvoer van het project bewaakt.
Doelgroep en doelstelling
De begunstigden van dit project zijn 1500 kinderen en 15 leraren in Damot Ooffa, een dorp met ruim
3000 inwoners in Zuid Ethiopië.
De doelen zijn de bouw van 6 Toiletten voor de schoolkinderen en 2 toiletten voor de leraren van de
Ooffa school waardoor meer kinderen regelmatiger aan het onderwijs zouden deelnemen, de hygiëne
verbeterd en er minder kans op besmettelijke ziekten zal zijn. Er zal onderzoek gedaan worden naar
de aanleg van een watervoorzieing.
Behaalde resultaten.
De bouw van de toiletten is over het algemeen goed verlopen, en iedereen is zeer tevreden met het
resultaat.
1. Er zijn 8 Toiletten gebouwd, 6 voor de schoolkinderen en 2 voor de leraren van de Ooffa school.
Aan de ene kant van het gebouw zijn 3 toiletten voor de meisjes en 1 voor de leraressen, aan de
andere kant zijn 3 toiletten voor de jongens en 1 voor de leraren.
2. Meer kinderen en vooral meisjes nemen regelmatiger deel aan het onderwijs
3. De hygiene word met de toiletten vergroot, en het is vooral voor meisjes prettig is te beschikken
over een afgesloten toilet. Leerlingen en leraren voelen zich door de sanitaire voorzieningen
gelukkiger.
4. Zelleke en Siomne hebben een projectplan meegebracht voor de aanleg van waterwinning voor
de Ooffa school.
Fotos:

2 fotosabums van het project en de Ooffa school zijn te zien op Picasaweb:
https://picasaweb.google.com/109616120179851357508
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Stappenplan uitvoering en begroting
Mei 2011:
Start van het project. Plaatsing bij 1% club.
De leerlingen van de Ooffa school verzamelen stenen voor de bouw van toiletten.
Naast donaties van 1% clubleden ontvangen we € 1000 van Fam. Hannink die 3
Ethiopische kinderen hebben geadopteerd en graag betrokken willen zijn bij het gebied.
Oktober 2011:
De eerste donatie voor de sanitaire voorziening wordt overhandigd (€ 1500) door Zelleke en
een WODA vertegenwoordiger. ISOB houdt de projectvoorgang bij op de 1% club website.
November/December 2011
De Ooffa school start met het graven van de beerput.
Januari/Februari 2012 :
Bouw van de toiletten gestart.
April 2012:
Zelleke en Simone bezoeken de Ooffa school namens ISOB. Het laatste geld voor het sanitair
project wordt overhandigd ( € 1100.- )
Mei/juni 2012:
Opleveren van het Projectverslag met foto’s: ISOB samen de Ooffa schoolleider.
Behaalde doelen zijn beschreven.
Begroting van de projectkosten “Sanitair for a Healthy school”:
1 Euro = + 22 Ethiopische Birr (koersvariaties)
Bouw toiletten:
Graafwerkzaamheden voor rioolput
Cement (2 kwintaal) voor vloeren
Materiaal voor muren en dak
Deuren (8x 700 ETB)
Toiletpotten (8x 2000)
Totale kosten voor 8 toiletten:

ETB Ethiopische birr
20000
15000
2000
5600
16000
58600

Euro (afgerond)

2677

Bijdragen voor de sanitaire voorzieningen:
April 2011 heeft Fam. Hannink € 1000 geschonken voor de bouw van de toiletten.
Oktober 2011: 1% club bijdrage 622
April 2012: 1% club bijdrage € 965
In totaal ontvangen voor project: 1587.- + 1000 = 2587.Aan Ooffa project overhandigd:
In oktober 2011 overgedragen aan Sanitair project: € 1500 = 35,250 ETB
In april 2012 overdragen aan Sanitair project: € 1100 = + 23,000 ETB
In totaal overgedragen: € 2600
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