€ 1 VOOR EEN KANS OP ONDERWIJS

PROJECTDOSSIER - WELKITE
Welkite Melketzedek School
In 2005 ontving Finado vzw de vraag om in de rand van de stad Welkite de omheining en het
nivelleren van een stuk grond van 9000m² te betalen. De scholengroep Mehure Gedame Eyassus had
het stuk grond toegewezen gekregen van de overheid voor de bouw van een kleuter en lagere
school.
De overheidsscholen bieden enkel deeltijds onderwijs aan (halve dagen). De snelle bevolking
aangroei zorgt ervoor dat nog steeds veel kinderen van onderwijs verstoken blijven. Mehure
Gedame heeft als doel modern en voltijds onderwijs aan te bieden waarbij vooral aandacht wordt
geschonken aan de zwakste groepen: zeer arme kinderen en meisjes.

Historiek
In april 2005 werden de eerste bedragen overgemaakt voor het leggen van de funderingen. Finado
vzw kon Dienst Vredesopbouw overtuigen om mee dit project te financieren. De school trok ook
fondsen aan via de Japanse ambassade in Addis Abeba. Pas in het voorjaar van 2007 werd begonnen
met de echte bouw van de school. In augustus was de ruwbouw klaar en in november kon de
Ethiopische medewerker van Finado vzw de school plechtig openen samen met de Japanse
ambassadeur.
De kleuterschool was vanaf het eerste jaar volledig gevuld... en de bouw van een lagere school drong
zich op. Dhr. Sirak, verantwoordelijke namens Mehure Gedame liet een modern gebouw van 4
verdiepingen ontwerpen. Finado vzw besloot opnieuw mee te stappen in dit project en er werd
onmiddellijk begonnen met het leggen van de funderingen.
Voor de leerlingen werd ook een sanitair blok bebouwd, twee handwasplaatsen en een watertank
geplaatst zodat er steeds water voorhanden is.
Finado vzw nodigde dhr. G. Sleeuwagen, toenmalig Belgisch ambassadeur in Addis, uit om de
kleuterschool en de nieuwe bouwsite te bezoeken. Een nieuw projectvoorstel werd ingediend bij
Dienst Vredesopbouw en goedgekeurd. Elke afgewerkte bouwlaag wordt onmiddellijk in gebruik
genomen. Giften van Fortis Invest, B.T. Kwarttriatlon en particulieren zorgen ervoor dat de bouw en
inrichting van de school verder gaat.
Op dit ogenblik zijn er twee bouwlagen gebruiksklaar, moet de derde water en winddicht gemaakt
worden. De klassen moeten ingericht worden en men is bezig met de ruwbouw van de vierde
verdieping en het plaatsen van een dak. Finado vzw investeerde de laatste vijf jaar ongeveer 82.000
euro in de school die intussen meer dan 1000 leerlingen telt.

Student Kick-Off
Bij de bouw van de school kon Mehure Gedame naast Finado vzw ook rekenen op een aantal giften
van welgestelde Ethiopiërs in Europa en de Verenigde Staten. Voor de voltooiing en de verdere
inrichting van de school heeft Finado vzw een nieuwe partner gevonden in Students for Students.
Alle bezoekers van het festival Student Kick-Off betalen € 1 inkom om het Sint Pietersplein te
betreden. Met deze € 1 geven ze de jongeren in Welkite de kans om degelijk onderwijs te genieten.
Als we in Welkite de bouw kunnen afwerken wordt de toegang tot dit modern onderwijs voor nog
eens 1000 jongeren mogelijk gemaakt.

