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Wolaitta Liqa Internaat, Soddo, Ethiopie
I. Geschiedenis en omgeving van de Liqa Public School
Wolaitta Liqa Public School is een middelbare school in Wolaitta Soddo in het zuiden van
Ethiopië, een van de armste gebieden in de wereld. Wolaitta Soddo is met + 100.000 inwoners
de hoofdstad van Wolaitta Zone, een gebied zo groot als Noord Holland.
De Liqa school is een project van
WODA (Wolaita Development
Association) die zich als doel hebben
gesteld het gebied Wolaitta uit de
armoede te verlossen. De school is
gebouwd in de periode 2006-2007
met steun van de Japanse
Ambassade. Het aantal studenten is
gestegen van 188 in 2008 tot ruim
500 in 2012.
Studenten ontvangen schoolspullen.

Missie van de Liqa school:
Het bieden van kwaliteitsonderwijs aan economisch kansarme kinderen die goed kunnen leren.
De Liqa school is er speciaal voor deze groep en voor andere economisch achtergestelde
kinderen (OVC’s= Orphan Vulnerable Children).

Criteria waarop WODA de leerlingen uit de regio toelaat tot de school zijn:


Kinderen met goede leercapaciteiten en motivatie



Wezen en kwetsbare kinderen, die hun familie hebben verloren door verschillende
oorzaken, maar goed leervermogens hebben.



Getalenteerde studenten die gehandicapt zijn of afkomstig van arme en
gemarginalizeerde families.



Meisjes krijgen speciale aandacht.
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II. Project Voorzieningen Wolaitta Liqa Internaat
a. Inleiding
Wolaitta Liqa School is een van de beste scholen in de regio Zuid Ethiopie die kwalitatief goed
onderwijs bieden aan wezen en kwetsbare leerlingen in Wolaita Zone.
76% van de ruim 480 Liqa school studenten zijn OVC (Orphan Vulnerable Children), arm maar
academisch competent. Zij zijn geselecteerd uit dorpjes in de regio om verder te leren
vanwege hun bijzonder goede school-resultaten. Echter, de meesten van hen hebben geen
familie in de stad, huren noodgedwongen
een kamer en voorzien in eigen onderhoud.
In 2011 is WODA begonnen met de bouw
van een kleine woon-slaap voorziening voor
meisjes. Deze eerste “dormitory” is in
2012 gereed gekomen en wordt nu
bewoond door 32 meisjes.

Dormitory voor 32 meisjes

Dit is een verbetering van de leefomstandigheden, maar nog steeds zijn er erg veel leerlingen
die her en der in de stad wonen onder slechte woonomstandigheden. Daarom wil WODA in de
toekomst een groot internaat bouwen waar een groeiend aantal leerlingen ondergebracht kan
worden. In totaal gaat het om een slaap-woon voorziening voor 600 meisjes en jongens.

b. Direct noodzakelijke voorzieningen
Vooruitlopend op dit toekomstige internaat heeft WODA met uw hulp 300 behoeftige studenten
voorzien van schoolmaterialen en slaapbenodigdheden. Het betreft hier wezen en economisch
achtergestelde kinderen, die hun familie hebben verloren door verschillende oorzaken en op
leerlingen van arme en gemarginaliseerde families. Deze leerlingen kunnen nu, waar zij ook
wonen in de stad, nu ook thuis studeren en goed slapen. Daardoor komen zij uitgerust en
zonder zorgen op school. Hun schoolprestaties nemen toe en ook is er minder schooluitval.

c. Specifieke activiteiten / bestedingen
Met de verkregen subsidie van Stichting Wees een Kans en ASN Foundation heeft WODA
een aantal noodzakelijke materialen voor 300 leerlingen gekocht (schoolschriften, pennen,
sanitaire voorzieningen en beddengoed om goed te slapen).
In 2014 zijn er extra donaties gegeven, afkomstig uit een kerkcollecte en van individuele
giften. Het geld is besteed aan schoenen voor de armste studenten.
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Omschrijving

Unit

Hoeveelheid

Unit Prijs
(ETB)

Totale Prijs
(ETB)

1

Schoolschriften

Number

3,000

6.761

20,283

2

Pennen

Packet

120

175

21,000

3

Dekens

Number

300

290

87,000

4

Kussens

Number

250

60

15,000

7

sanitaire
voorzieningen

LS

312

16

4992

Organisatie
kosten

Totaal in
Euro

7,627
Totale kosten

155,902

6,500

In 2014 zijn er 2 maal donaties gegeven, resp. € 600,- en € 1010,- voor de
aanschaf van schoenen voor 90 van de armste studenten.

Organisaties en sympatisanten die hebben bijgedragen aan het Wolaitta Liqa
Internaat:
Stichting Wees een Kans, Zeewolde (€ 5000) ondersteunt
goede doelen die kansen bieden aan kansarmen in Tanzania,
Ethiopië of Uganda.
ASN Foundation, Den Haag (€ 1500)
De ASN Bank verstrekt giften aan projecten en organisaties die
bijdragen aan hun missie: duurzaamheid van de samenleving
bevorderen.
1% club leden (€ 600) via de website: Beddengoed Liqa school Ethiopië.
De OLV kerk (collecte € 500) en het Koor Cantilene, beide in Houten (€ 100)
Diverse sponsoren (€ 1010)

d. Resultaten
1. Door de aangeboden voorzieningen is de kwaliteit van leven verbeterd voor 300 wezen
en andere kwetsbare kinderen van de Liqa school.
2. De voorzieningen dragen bij aan een gezonde en veilige schoolomgeving waar de
leerlingen in goede gemoedsrust kunnen studeren.
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3. Doordat de leerlingen goed slapen en voorzien worden van noodzakelijke schoolspullen
krijgen zij gemoedsrust waardoor zij beter presteren op school.
4. De studenten voelen zich gelukkig met de hulp die ze krijgen uit nederland. Ze gaan
uitgerust en in een goed humeur naar hun school. De schooluitval neem af.
Wolaitta Development Association spreekt haar oprechte dank uit over de hulp vanuit
Nederland wat een lasten verlichting betekent voor de Wolaitta mensen en de OVC leerlingen.
Stichting ISOB dankt in het bijzonder de medefinanciers Stichting Wees een Kans en ASN
Foundation, want dankzij hun financiele steun kon dit project succesvol afgerond worden.
Tevens danken wij onze sponsoren voor de maandelijkse bijdragen, de 1% club voor de
mogelijkheid om het project via hun platform te adverteren en de O.L.V. Kerk en het Koor
Cantilene in Houten voor hun collectes en voor de vervolgactie in 2014.
Hartelijk dank iedereen!

Fotos van de uitreiking van schoolspullen en beddengoed:

Aankomst lakens en dekens

Distributie schoolspullen

De leerlingen krijgen lakens

Speciale aandacht voor meisjes
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Bijlage 2. WODA ACHIEVEMENTS OF THE PAST
Education and Human Resources Development
1 public library construction in Soddo town
3 schools were maintained
16 schools were expanded (building of new additional blocks)
new schools were constructed
10 schools were provided with furniture
3 teachers residence were constructed
1550 students were supported in schooling
456 outstanding students were awarded
62 primary school teachers trained in active teaching method
291 community members were participated in population, health and environment
36 school girl clubs were established in 18 schools
68 trainers were trained in school girls club management
1 panel discussion was held on improving girls education
192 radio programs were broadcast on HIV/AIDS in local language
353 female students were motivated achieving the best grades
Discussions were held with more than 996 university students
5 academic contests were run at zonal level
1 feasible education meeting was held
62 schools teachers were trained in HPE
62 stakeholders participated in education evaluating symposium
4000 posters were printed advocating girl education
Summer education programs conducted in 12 high schools
64 education professionals were trained on population issues
26 teachers were in English Language Teaching methodology
One model school was established and conducting teaching learning activities.
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