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1. Informatie over de gemeenschap 
 
Het project ligt in de gemeenschap Metehara.  
Er wonen in dit gebied 37.500 inwoners. De 
dichtstbijzijnde grote stad is Adama. 
 
Economische context & benodigdheden 
Er is een grote suikerfabriek met grote plantages 
die werkgelegenheid biedt aan zowel 
dagarbeiders als aan geschoolde arbeiders. Dit 
heeft mensen uit andere delen van het land naar 
Metehara getrokken. Er zijn ook overheidsadministraties, scholen en besloten 
vennootschappen die werkgelegenheid bieden. Er is ook een gemeenschap die zich 
bezighoudt met traditionele landbouw en veeteelt. De meeste families in deze stad 
houden zich bezig met kleine handel op de open markt, meestal met het kopen en 
verkopen van groenten, fruit en de verkoop van lokaal gemaakte alcohol. 
 
Het gemiddelde maand inkomen is  ETB 400 (ongeveer gelijk aan € 7,25). Het 
werkeloosheidspercentage is 20%. 
 
Gezondheidscontext en benodigdheden 
Er zijn openbare gezondheidscentra in deze stad, waar de inwoners hulp kunnen 
krijgen. Via deze centra kunnen moeders gratis zorg krijgen bij de bevalling en zorg 
voor hun kinderen. Er is gratis zorg beschikbaar voor de mensen die in de fabriek 
werken en voor de docenten van de school. Er is echter weinig particuliere zorg 
beschikbaar in de gemeenschap van de fabrieksmedewerkers.  
 
Onderwijs context & benodigdheden 
Hoewel er openbare basis-, middelbare en hogere voorbereidende scholen zijn, 
lijken de meeste jongeren al vroeg in hun leven hun interesse in school te 
verliezen. De gemeenschap in het algemeen lijkt niet ambitieus en we kunnen de 
inwoners omschrijven als lui die het leven gemakkelijk en vanzelfsprekend vinden. 
Deze houding belemmert de jongeren om hard te werken op school. De meeste 
jongeren lijken voortijdig met school te stoppen vanwege ongewenst sociaal 
gedrag. Er gaan weinig jongeren naar de middelbare school. Jongeren maken geen 
gebruik van de beschikbare gratis basis- en middelbare schoolservice.  
 
Godsdienstige en culturele context & benodigdheden 
De gemeenschap bestaat voornamelijk uit de orthodoxe en protestantse gelovigen 
en er wonen zeer weinig moslims. De meeste gezinnen die geholpen gaan worden 
van deze bediening zijn mensen uit het zuidelijke deel van Ethiopië die van 
oudsher een protestantse achtergrond hebben, maar zij hebben dezelfde 
levensstijl als degenen die niet het protestantse geloof praktiseren. Het enige 
verschil lijkt te zijn dat ze op zondag naar de protestantse kerken gaan terwijl hun 
orthodoxe vrienden naar de orthodoxe kerk gaan. Dit is een grote uitdaging voor 
de protestantse kerk op dit gebied die gedragsverandering promoot als bewijs van 
hun geloof en redding in Jezus Christus. 
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Metehara ligt op het regionale landgoed van Oromia. Hoewel deze stad op het 
regionale landgoed van Oromia ligt, zijn de meeste gezinnen die geholpen gaan 
worden van deze bediening mensen die uit het zuidelijke deel van Ethiopië zijn 
gekomen op zoek naar werk. De gemeenschap is een mix van orthodoxe, 
protestantse en aanhangers van traditionele geloven. De sociale kenmerken van 
deze gemeenschap zijn: een langzame, relaxte en verbale interpersoonlijke 
communicatie en dit is belangrijkste vorm van informatie doorgeven.  
 
Sociale context & benodigdheden 
De meeste mensen in deze gemeenschap werken in de suikerfabriek of ze zijn met 
pensioen gegaan, nadat ze in de fabriek hebben gewerkt. De gemeenschap is een 
mix van oudere en jongeren en er is een evenwichtige gendermix. Er is ook een 
grote mix aan stammen, die uit het hele land zijn gekomen en bijna alle religies zijn 
vertegenwoordigd, hoewel de meerderheid protestants of orthodox is en er zijn 
maar weinig moslims. De gemeenschap is erg divers.  

2. Informatie over de interventie 
 
Omschrijving van het probleem 
De Awash rivier trad op 28 augustus 2020 buiten haar oevers en er volgde een 
overstroming rond middernacht. De overstroming zorgde ervoor dat het water 
steeg in het Beseka-meer, waardoor het vervoer naar de stad niet meer mogelijk 
was. De mensen werden onmiddellijk uit hun huizen geëvacueerd en zij vestigden 
zich in overheidsscholen en andere tijdelijke onderkomens. De overstroming zette 
veel huizen onder water en de inwoners konden hun eigendommen niet redden. 
De huizen waren een aantal jaar ervoor gemaakt van modder en door de staat van 
de huizen kon het water gemakkelijk binnendringen, omdat de huizen alleen een 
begane grond hebben. De overstroming heeft schade toegebracht aan scholen, 
particuliere en openbare banken, overheidsgebouwen, veel particuliere 
commerciële centra en het watervoorzieningssysteem van de stad. Verschillende 
partijen, waaronder de lokale overheid, gemeenschapsleiders en 
belanghebbenden, hebben zich gezamenlijk ingespannen om de mensen en dieren 
uit het gebied te evacueren.  
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Door samen te werken met het Metehara-cluster (d.w.z. ET0313, ET0416, ET0375 
en ET0117), ondersteunt Compassion Ethiopia kinderen in armoede in Jezus naam. 
De overstroming trof 683 huishoudens (d.w.z. 683 geregistreerde sponsorkinderen 
en 3151 familieleden), 12 projectmedewerkers en 39 vrijwilligers en kerkgangers 
op ET0313, ET0416 en ET0117 in het Metehara-cluster. De Compassion projecten 
meldden dat de overstroming zeer hoog was in termen van grootte en omvang. 
Door de overstroming is 1 persoon overleden, daarnaast zijn de getroffen gezinnen 
en het kerkpersoneel hun persoonlijke en huishoudelijke spullen, voedsel, 
schoolmaterialen en huizen verloren.  De getroffen gezinnen en hun families 
gingen met elkaar naar de tijdelijke onderkomens in één van de zes 
schoolgebouwen, woningen van familieleden of naar een kerkgebouw. De 
getroffen gezinnen namen geen persoonlijke bezittingen mee toen ze aan de 
overstroming ontsnapten. Compassion Ethiopië reageerde op de ramp door 
noodhulp te bieden aan de getroffen gezinnen, projectmedewerkers, kerkgangers 
en de vrijwilligers door middel van hun vrijwillige giften. De getroffen gezinnen zijn 
teruggekeerd naar hun normale routines, maar hun woonsituatie blijft precair. De 
Compassion projecten hebben de omvang van de impact van de 
overstromingsramp op de toestand en het welzijn van de getroffenen beoordeeld.  
 

 
 
De betrokken kerken hebben een rampenbestrijdingsteam opgericht in het cluster 
om lokale middelen uit de gemeenschap te mobiliseren en verschillende vormen 
van steun te werven bij de betrokken overheidskantoren. Verschillende 
organisaties hebben samengewerkt met het Compassion project om de vereiste 
interventies op te stellen en te bepalen. De overstroming verwoestte en 
beschadigde ongeveer 200 huizen die eigendom waren van sponsorkinderen en 
huizen van kebele waar sponsorkinderen met een subsidie woonde. Weinig 
getroffen gezinnen waren in staat om hun huizen te reconstrueren, omdat ze hun 
spullen hebben verkocht en weinig steun krijgen van hun kinderen. De getroffen 
gezinnen wonen momenteel in tenten of in armoedige huizen, met daken van 
plastic. Het proces om grondvergunningen te krijgen voor de wederopbouw van de 
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huizen heeft veel tijd gekost. Ondertussen hebben de Compassion projecten 
getracht om lokale middelen te mobiliseren van verschillende partijen, waaronder 
van de huishoudens van de sponsorkinderen.  
 
De huizen van meer dan 200 sponsorkinderen, 19 projectmedewerkers en 
kerkgangers werden door de overstroming vernield en beschadigd. De interventie 
is gericht om huisvestingsfondsen te werven voor 120 getroffen huishoudens die 
hun huis volledig zijn verloren door de overstroming.  
 

 
 
Achtergrondinformatie 
Ethiopië heeft elk jaar last van aanhoudende overstromingen, tijdens het heftige 
regenseizoen tussen juni en september. De overstromingen treffen vooral de 
regio's Oromia en Afar, deze liggen langs de bovenste, middelste en 
stroomafwaartse vlaktes van de Awash rivier en dit zorgt ervoor dat er veel 
onzekerheid is over de beschikbaarheid van voedsel. Duizenden mensen hebben 
hun leven of hun levensonderhoud verloren en hun leven wordt dagelijks bedreigt. 
Volgens een rapport van de National Flood Task Force worden tijdens het 
regenseizoen van 2020 naar schatting 2.066.683 mensen getroffen door de 
rivieren en hun plotselinge overstromingen1. Als gevolg van de overstromingen zijn 
naar verwachting 434.154 mensen ontheemd geraakt, waarbij $103.314.395 nodig 
was om de getroffen mensen te helpen en ze terug te laten keren.  
 
Fentale is een van de districten in de zone Oost Shewa in de regio Oromia. Het 
district Fentale en de stad Metehara zijn te vinden in een grote kloofvallei en ze 
liggen in het stroomgebied van de Awash rivier. De Awash rivier zorgt jaarlijks voor 
terugkerende overstromingen, die ernstige humanitaire en economische schade 
veroorzaakt. De gemeenschap heeft een alarmsysteem die waarschuwt als er een 
overstroming is, zodat de mensen wakker worden en dit helpt mensen levens 
redden bij een overstroming. Er waren maatregelen getroffen, maar de 
overstroming in augustus 2020 kwam onverwachts. Zware regenval veroorzaakte 
een overstroming in het Fentale district van de regio Oromia en meer dan 25.000 

 
1 https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-floods-flash-update-6-august-2020  

https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-floods-flash-update-6-august-2020
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mensen raakte hun huis kwijt2. De meeste getroffen gebieden lagen in het Awash 
bekken. Verschillende partijen speelden een belangrijke rol bij het in kaart brengen 
van de gevolgen en het verlenen van noodhulp. De lokale overheid zorgde voor 
voedselpakketten voor de getroffen mensen die in tijdelijke onderkomens 
woonden, zodat ze werden voorzien in hun belangrijkste benodigdheden.  
 
Compassion Ethiopië werkt samen met de kerken in Metehara, om zo kinderen te 
bevrijden van armoede in Jezus naam. In tijden van rampen konden ze 
geregistreerde sponsorkinderen, hun families, projectmedewerkers, vrijwilligers, 
kerkgangers en de gemeenschap helpen met een bedrag van 77.231,72 
Amerikaanse dollars, met behulp van contant geld en natura. Compassion Ethiopië 
speelde ook een rol bij het uitvoeren van verschillende veldbezoeken, het 
organiseren van bijeenkomsten en het onderzoek doen naar welke behoefte er 
waren. Een team van 4 projectmedewerkers, waaronder een professional en 
begeleiders, gingen op 17 oktober 2020 en pas geleden, naar de omgeving om met 
de mensen de gevolgen van de overstroming te bespreken. Tijdens dit bezoek 
heeft het team een aantal getroffen gezinnen van sponsorkinderen gesproken. 
Ook heeft dit team zich ingezet om lokale middelen te mobiliseren. 
 
 

  
 
  

 
2 https://reliefweb.int/report/ethiopia/gov-t-providing-humanitarian-assistance-600000-flood-
affected-persons 

https://reliefweb.int/report/ethiopia/gov-t-providing-humanitarian-assistance-600000-flood-affected-persons
https://reliefweb.int/report/ethiopia/gov-t-providing-humanitarian-assistance-600000-flood-affected-persons
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Interventie oplossingen 
Op 28 augustus 2020 veroorzaakte hevige regenval een overstroming van de 
rivieroever Awash en vernietigde de huizen van de mensen in de stad Metehara. 
Verschillende sponsorkinderen van de projecten ET0375, ET0416, ET0313 en 
ET0117 werden getroffen door de overstroming van de rivier Awash, grote delen 
van de stad waren overstroomd. Het heeft verschillende huizen, persoonlijke 
spullen, landbouwgrond en het levensonderhoud van de sponsorkinderen 
beschadigt. Compassion Ethiopië vraagt hulp voor de huisvestingsondersteuning 
voor de sponsorkinderen van ET0416, ET0313, ET0117 en ET0375.  
 
 

 
 
 
Het is van cruciaal belang om huisvestingsondersteuning te bieden aan de 
getroffen gezinnen van de sponsorkinderen. Om aan hun dringende behoeften te 
voldoen, heeft Compassion Ethiopië voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen 
van sponsorkinderen, projectmedewerkers en kerkgangers. Daarnaast hebben de 
Compassion projecten lokale middelen gemobiliseerd bij alle toegankelijke 
partijen, waaronder de lokale overheid, NGO's, bedrijven en anderen. Een van de 
bedrijven deelde golfplaten voor 360 mensen, inclusief de getroffen 
sponsorkinderen, en elk huishouden ontving 12 golfplaten. 
De beoogde getroffen gezinnen worden gehuisvest in geïmproviseerde 
onderkomens. Als onderdeel van dit initiatief zullen de Compassion projecten 
huizen bouwen voor 120 geregistreerde sponsorkinderen en hun gezinnen. Alle 
sponsorkinderen zullen veilige huizen hebben, waardoor ze holistisch kunnen 
groeien en hun gevoel van veiligheid in hun dagelijks leven terug kunnen krijgen.  
 
De methoden voor huisvesting: 
- De woningen zullen degelijk en volgens de buurtstandaard gebouwd worden. 
- De fundering van de woningen komt, afhankelijk van de locatie, minimaal een 

halve meter hoger te liggen.  
- Het eigendom van de grond is al geregeld en de lokale overheid heeft 

toestemming verleend om de grond te gebruiken, via een formele brief voor de 
gezinnen van de sponsorkinderen die in de huurhuizen wonen.  
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- Compassion Ethiopië dekt de kosten van de funderingsconstructie, de HCB-
wanden en dakdelen met ramen en deuren voor de huizen, maar ook de 
afwerkingsonderdelen, zoals schilderen, elektriciteit, plafond en andere 
aspecten die in de huizen thuishoren. In eerste instantie zullen de getroffen 
gezinnen gestimuleerd worden om hun huis af te maken met hun eigen 
middelen.  

- Elk huis zal minimaal 2 kamers hebben, zoals een slaapkamer en een 
woonkamer. De gezinnen maken zelf een keuken en een toilet met hun eigen 
middelen.  

- De woningen die worden gebouwd op de grond van de overheid, zullen 
gemeenschapshuizen zijn die door alle gezinnen van de sponsorkinderen 
worden gedeeld. De kerken, de gezinnen van de sponsorkinderen en de 
gemeenschap zullen eigenaar zijn van dit proces.  

- Voor de monitoring van dit proces zal Compassion Ethiopië een 
aannemer/ingenieur inhuren. 

 

 
 
Inflatie 
Voor bovenstaande bouwplannen zijn in 2021/2022 succesvol de benodigde 
fondesen bijeengebracht. De bouw was al van start, toen de oorlog in Oekraïne 
uitbrak, en door meerdere factoren de inflatie in Ethiopie steeg tot 33%. Hierdoor 
was het bijeengebrachte bedrag niet voldoende om alle 120 huizen te voltooien. 
Om alle huizen af te maken en van deuren en ramen te kunnen voorzien, is 
daarom nog eens € 1000 per huis nodig. 
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Doelstellingen 
Het hoofddoel van dit voorstel is om 120 huizen uit het gebied dat is getroffen 
door een overstroming te voltooien en zo 120 huishoudens huisvesting te bieden, 
met voldoende ruimte, een gunstige bouw en veilige levensomstandigheden.  
 
Specifieke doelstellingen: 
- Fondsen voor de wederopbouw van de huizen worden verstrekt aan 120 

gezinnen van sponsorkinderen die door de overstroming getroffen zijn uit de 
Compassion projecten ET0117, ET0313, ET375 en ET0416 in de stad Metehara.  

- In totaal worden 120 geregistreerde sponsorkinderen en hun 200 familieleden 
voorzien van een veilige buurt en adequate leefomstandigheden, waardoor ze 
dagelijks een veilig leven kunnen leiden. 

 
Succes indicatoren 
- De huizen zijn gebouwd naar de standaard in de omgeving en bieden 

bescherming tegen verdere overstromingsrampen.  
- De getroffen sponsorkinderen hebben een fatsoenlijk huis gekregen. 
- Familieleden kregen hulp voor hun huizen.  
- Elk huis is goed ingedeeld.  
- Er worden lokale financiële bijdrage, natura en materialen gemobiliseerd om de 

wederopbouw van het huis te voltooien en te realiseren.  

3. Geschatte kosten 
 

De geschatte kosten om één huis van ramen en deuren te voorzien, zijn € 1.000  

 


