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Ethiopië 
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Ethiopië 
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Hij ging en deed 

Kees Kievit uit Hellvoetsluis 
is najaar 2012 voor de 
tweede keer naar Aleltu 
geweest. 
Kees bracht voetbaltenues 
en voetballen mee en gaf 
clinics aan een elftal dat zich 
inzet voor aidsbestrijding. 
Zijn aandacht was een extra 
stimulans voor de jongeren 
om zich in te blijven zetten 
voor aidsslachtoffers. 

Protestante Gemeente De Voorhof 
www.pkndevoorhof.nl 
E-mail: g.busser1@kpnmail.nl 
Rekening nr. Rabobank: 
37.24.02.674 t.n.v. ZWO 
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Onderwijs in Ethiopië 
ETHIOPIË – door Lous Wijnberg 

Eeuwenlang is het Ethiopi-
sche onderwijs gedomineerd 
door de Ethiopische Ortho-
doxe Kerk.  
 
Met de intrede van het Chris-
tendom in het land ontstond 
ook het onderwijs door de 
kerk. Dit was voorbehouden 
aan een kleine groep, die 
werd voorbereid op kerkelijke 
taken en ambten. Zij leerden 
het alfabet en vervolgens 
meerdere Bijbelboeken en 
gebeden uit het hoofd. Het 
laatste deel van de opleiding 
begon met het bestuderen 
van de Psalmen en dit was 
een mijlpaal, die groots ge-
vierd werd.  
 
De jaren na 1900 
Tegen het einde van de 19e 
eeuw ontstonden ook Euro-
pese en Moslimscholen. Aan 
het begin van de 20

ste
 eeuw 

bleek dat de scholen niet vol- 
deden aan de behoeften van 
de mensen op het gebied van 
o.a. politiek, handel en indus-
trie en dit leidde tot het op-
richten van publieke scholen 
gebaseerd op het onderwijs 
in het Westen.  
In 1952 waren er 60.000 leer-
lingen; in de 60er jaren kwa- 

men er nog eens 52.000 bij. In 
mei 1961 bleek dat Ethiopië 
onderaan de lijst stond van 
Afrikaanse landen: 90% van 
de bevolking was analfabeet. 
Het onderwijs kampte met 
tekorten aan onderwijzers en 
scholen, hoge uitvalcijfers en 
een hoog verzuim onder met 
name meisjes, niet-Christenen 
en plattelandskinderen. 
Nieuw beleid werd ontwik-
keld, uitgevoerd en betaald 
uit belasting op landbouw-
grond, dus arme regio’s 
hadden minder scholen en 
stadsbewoners bevolkten de 
scholen, maar betaalden geen 
belasting. De regering pro-
beerde dit recht te trekken 
door belastingen over grond-
bezit en inkomstenbelasting 
voor stedelingen, maar deze 
werden niet aan onderwijs 
besteed.  
Na de revolutie in 1974 ver-
beterde de situatie door ho-
gere investeringen in onder-
wijs met name op het platte-
land: 61% was analfabeet in 
2003. 
In 2008 waren er 16.161.528 
leerlingen. Docenten worden 
2 keer per jaar beoordeeld 
ook door leerlingen en heb-
ben een contract voor 2 jaar, 
dus moeten goed presteren. 

 Cultuur in Ethiopië 

 Informatie over het projectdoel 

 Actualiteiten uit Ethiopië 

 Tussenstand 
Deze gesponsorde uitgave is samengesteld door de Taakgroep ZWO. 

Volgende week 

 

Algemene 
informatie 
De melkbus staat 
klaar in de hal van 
de kerk en de 
opbrengst is 
bestemd voor dit 
doel. 
 
U kunt ook een gift 
overmaken op 
rekeningnummer: 
37.24.02.674  
t.n.v. ZWO 

Tussenstand 
De teller staat op: 

 € 2074 
Doel: minimaal € 5000,- 

Inschrijven Workshop Ethiopisch koken 14 mei 2013  
 

Naam:_____________________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
E-mailadres:________________________________________ 
Telefoonnummer:___________________________________ 
Aantal personen:___  
U kunt deze bon in de melkbus doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.gaanendoen.nl 

http://www.pkndevoorhof.nl/
mailto:g.busser1@kpnmail.nl


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ACTUALITEITEN 

Houd je van bananen? Dan moet je echt eens 
naar Ethiopië 
 

Het ene land is duurder dan het andere. Maar hoe-
veel scheelt het precies? BuzzFeed onderzocht wat je 
op plekken in de wereld zoal aan voedsel kunt kopen 
met vijf dollar. Dat verschilt aanzienlijk. Iets om reke-
ning mee te houden dus wellicht als je in deze eco-
nomisch mindere tijden goedkoop op vakantie wilt 
 
Zo is bier verreweg het goedkoopst in China. En in 
Zweden hoef je er niet eens aan te denken om naar de 
MacDonald's te gaan indien je een budgetreis in 
gedachten had. En houd je van bananen, dan is 
Ethiopië je ideale bestemming: 11 kg voor $5. 
 Jammer alleen dat het dure vliegticket je besparing 
op de bananen weer ruimschoots teniet doet. 
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SPORT 

AGENDA 

14 mei 2013 
Workshop 
Ethiopisch koken 
Aanvang:19:30 uur 
Kosten: € 10,- 
 
19 mei 2013 
Pinksterdienst 
m.m.v. Gemengd 
koor Excelsis 
uit Rotterdam 
 o.l.v.  Amare Bilate 
Afsluiting project 

Workshop Ethiopisch koken 
 
“Wat zullen we vanavond eten?” Die vraag komt nog 
wel eens voorbij. Wat dacht u/jij ervan om eens iets 
anders te proberen? Wij bieden u/jou een workshop 
Ethiopisch koken aan. Een nieuwe uitdaging! 
 
Weiynwa Bos, van oorsprong Ethiopische, laat ons 
kennis maken met gerechten uit de Ethiopische keuken 
en leert u/jou om ze zelf klaar te maken. Ook als u meer 
te weten wilt komen over de Ethiopische cultuur, is dit 
echt een aanrader. 
 
De workshop vindt plaats op 14 mei as. en start om 
19:30 uur in De Voorhof. 
De bijdrage is € 10 en is bestemd voor de school in 
Aleltu. U kunt op de avond zelf betalen. 
 
Vul nu de bon op de achterzijde meteen in en doe hem 
in de melkbus, zodat u/jij zeker een plaatsje hebt op 
deze gezellige en interessante avond. 
Of stuur een mail naar: g.busser1@kpnmail.nl Schoolsysteem in Ethiopië  

 
Leeftijd School    Betekenis 
4- 6 jaar Kindergarten (KG)  Kleuteronderwijs 
7-11 Basic education   Basisonderwijs 
12-14 General primary education  Basisonderwijs 
15-16 General secondary education  Alg. voortgezet onderwijs 
17-18 Technical and Vocational  
 Education and Training (TVET) (technisch) beroepsonderwijs (MBO) 
17-18 Preparatory secondary education voorbereidend voortgezet onderwijs 
19-23 Higher education   hoger onderwijs (HBO/Universiteit) 
 
In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs wordt bepaald wat de leerling kan. Aan het 
einde van deze opleiding kan hij/zij geselecteerd worden voor het voorbereidend 
voortgezet onderwijs of doorstromen naar een beroepsopleiding. 

Kebede wint marathon 
van Londen  
 

Tsegaye Kebede heeft zondag 
de marathon van Londen op zijn 
naam geschreven. De Ethiopiër 
won de klassieke afstand in een 
tijd van 2.06.04. Die tijd lag 
ruim boven het wereldrecord 
Kebede, die in 2010 ook al eens 
zegevierde in de marathon door 
de Engelse hoofdstad, dankte 
zijn zege aan een krachtige eind-
sprint. Hij achterhaalde in de 
slotkilometers de Keniaan Em-
manuel Mutai, de winnaar van 
2011. 

Pinksterdienst 

19 mei 2013 
 
Om de Pinkster-
dienst een bijzon-
der karakter te ge-
ven, hebben we 
gevraagd aan 
Amare Bilate om 
een optreden te 
verzorgen met één 
van zijn koren en 
dat is gelukt. Het 
Gemengd koor 
Excelsis uit Rotter-
dam zal een 
bijdrage leveren 
aan deze dienst. 
Zorg dat u erbij 
bent! 
 

mailto:g.busser1@kpnmail.nl

