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Het land
Ethiopië is naar Afrikaanse begrippen een dichtbevolkt land. De Grieken gaven het land de
naam Ethiopië, hetgeen betekent: ‘land van de verbrande gezichten’. Bijna de helft van de
60 miljoen inwoners is jonger dan vijftien jaar. De bevolking bestaat uit verschillende
etnische groepen en de verschillen in taal, cultuur en religie zijn dan ook groot.
Ethiopië is een van de armste landen ter wereld. Het jaarinkomen per hoofd van de
bevolking bedraagt nog geen 100 euro. De levensverwachting (ongeveer 40 jaar) is de
laagste ter wereld. De kindersterfte (voor kinderen tot vijf jaar) is met 125 per 1000 kinderen
hoog.
Anders dan veel andere Afrikaanse landen is Ethiopië nooit gekoloniseerd geweest. Wel
was er sprake van een kortstondige overheersing door Italië van 1935 tot 1941. Gedurende
deze periode zocht de toenmalige keizer Haile Selassie (zijn naam betekent: macht van de
Drie-eenheid) asiel in het buitenland. Haile Selassie bleef aan de macht tot 1974; toen werd
hij uit zijn ambt ontzet tijdens een militaire staatsgreep. Tot 1991 leefden de inwoners van
Ethiopë vervolgens onder een communistische dictatuur met de dictator Mengistu aan het

hoofd. Sinds 1991 is Ethiopië een federale democratische republiek. In 1994 gingen de
Ethiopiërs voor het eerst in de geschiedenis naar de stembus.
Tot 1974 was het christendom staatsgodsdienst in Ethiopië. Tot de jaren vijftig van de
afgelopen eeuw had Ethiopië maar één kerk: de Koptische Kerk. Daarna splitste de
Verenigde Orthodoxe Kerk van Ethiopië zich af. Inmiddels zijn ook evangelische kerken in
het land vertegenwoordigd.
Geografisch gezien behoort Ethiopië tot de Hoorn van Afrika. Het grootste deel van de
bevolking leeft van landbouw en veeteelt: kwetsbare bronnen van inkomsten in dit gebied,
waar droogte een regelmatig terugkerend probleem is.
De partner
De Kale Heywet Church is een evangelische kerk, ontstaan uit het werk van de Sudan
Interior Mission. De kerk is over het grootste deel van Ethiopië verspreid, maar is het
sterkst vertegenwoordigd in het zuiden van het land. In totaal zijn er meer dan vijfduizend
plaatselijke kerken met meer dan vier miljoen leden.
De kerk heeft een hulp- en ontwikkelingsbureau: heel belangrijk in een land waar de
armoede zo groot is en zich regelmatig noodsituaties voordoen. Dit bureau is onder andere
actief op terreinen als voedselzekerheid, noodhulp, water, sanitaire voorzieningen,
irrigatie, hiv/aidsproblematiek en plattelandsontwikkeling.
Water in Ethiopië: een groot probleem
Volgens een schatting in een recent rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie heeft
slechts dertien procent van de plattelandsbevolking in Ethiopië de toegang tot schoon
drinkwater. De rest van de bevolking wordt voortdurend blootgesteld aan allerlei ziekten
die samenhangen met te weinig water, vervuild water, slechte hygiëne en ontbreken van
sanitaire voorzieningen. Water is een van de belangrijkste factoren die een rol spelen bij de
gezondheid. Vervuild water is de grootste killer ter wereld, met 25.000 slachtoffers per
dag. Een groot aantal ziekten houdt verband met vervuild water of met een tekort aan
water. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan typhus, cholera en dysenterie.
Veel vrouwen en kinderen in Ethiopië moeten bovendien elke dag uren lopen om water te
halen. Rugklachten en miskramen zijn vaak het gevolg van deze dagelijks terugkerende
zware last.
Veel huishoudens van 5 tot 7 personen behelpen zich met slechts 20 liter water per dag,
wat betekent dat per gezinslid slechts 3 of 4 liter beschikbaar is voor drinken, wassen,
koken etc. (Ter vergelijking: een Nederlander gebruikt gemiddeld 130 liter per dag.)
Op veel scholen in Ethiopië is het zo dat de leerlingen om beurten de lessen verzuimen om
water voor de school te halen, waardoor ze 25 procent van hun schoolopleiding mislopen.
Het project
De EKHC voert in het zuiden van het land een omvangrijk programma uit dat deze
problematiek wil aanpakken via een vijfjarenplan. In totaal worden hier ruim 92.000
mensen mee bereikt. Het programma staat uit zeven onderdelen:
1. Aanleg van waterputten en plaatsen van handpompen;
2. Beschermen van bestaande waterbronnen en handgegraven putten tegen
vervuiling (bijvoorbeeld door dieren);
3. Aanleg van kleinschalige waterleidingsystemen (werkend op de zwaartekracht);
4. Aanleg van irrigatiesystemen om de landbouwproductie en daarmee de
voedselzekerheid te verbeteren;

5. Aanleg van latrines;
6. Onderwijs, voorlichting en training aan dorpsgemeenschappen over hygiëne en
gezondheid, met bijzondere aandacht voor vrouwen;
7. Training van de bevolking voor onderhoud aan watervoorzieningen;
8. Opzetten van dorpscomités die het beheer van de watervoorzieningen op zich
nemen en zo zorgen voor de duurzaamheid en de effectiviteit van het
waterprogramma.
Het programma voorziet dus in meer water, dat schoon is en dicht bij huis te verkrijgen
(zodat de last van het water halen wordt verminderd). Door voorlichting wordt het belang
van schoon water aan de bevolking duidelijk gemaakt en de persoonlijke hygiëne
bevorderd. Zo voorkomt men dat mensen steeds besmettelijke ziekten oplopen door het
drinken van vuil water, door verkeerde toiletgewoonten en door onhygiënisch omgaan met
etenswaren. Als er eenmaal betere watervoorzieningen zijn, is het verder erg belangrijk
dat die ook op langere termijn beschikbaar blijven. Vandaar het trainingsprogramma, dat
de bevolking leert om zelf de waterpompen en waterleidingen te onderhouden.
De bijdrage
De aanleg van 27 waterputten is een van de onderdelen van het programma voor 2006. De
bijdrage van Tear zal worden gebruikt om een aantal van deze putten en de bijbehorende
training en gezondheidsvoorlichting te financieren. Om één waterput aan te leggen en de
bijbehorende voorlichting en training te doen is ongeveer 8.200 euro nodig. Elke put
voorziet ongeveer 400 mensen van water. Voor 20 euro helpt u één medemens in Ethiopië
aan schoon water.
Door dit project te steunen helpt u rechtstreeks om de kindersterfte te verminderen in een
van de armste landen ter wereld. Van harte aanbevolen!

