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Stichting Wollega Ethiopië             
 -ondersteuning van mensen met olifantsbenen -              
 
Wat doet de stichting? 
De stichting is eind 2004 opgericht en heeft haar 
naam te danken aan de regio waar zij zich op 
richt; de provincie Wollega in West-Ethiopië. Wij 
ondersteunen mensen die het extra moeilijk 
hebben; de mensen die gehandicapt zijn. Met 
het (mede)financieren van kleinschalige 
projecten voor de gehandicapten helpen wij hen 
om economisch zelfstandig te kunnen blijven of 
te worden. Deze projecten worden uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met 9 missieklinieken in 
Wollega.  Veel mensen worden gehandicapt 
omdat zij lijden aan elefantiasis (olifantsbenen). 
Daarom zoeken wij, samen met de lokale 
gezondheidswerkers, naar de oorzaak, 
preventie- en behandelmogelijkheden van deze 
ziekte. Daarnaast ondersteunt de stichting 
educatie en voorlichtingsactiviteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag ter plaatse …  
In april 2006 hebben onze bestuursleden Anita 
en Cora namens de stichting een bezoek 
gebracht aan de klinieken: ' Hoe verder we 
reizen, hoe simpeler het leven zich aan ons 
toont. Af en toe komen we een zwaar overladen 
vrachtwagen tegen, de wegen worden slechter 
en slechter. Hier verplaatsen de mensen zich 
nog lopend. Uren lopen naar school, naar het 
land, naar de markt. Veel vrouwen die 
kromlopen met zware takkenbossen op hun rug. 
De stenen huizen worden schaars, we zien 
vooral ronde rieten hutjes en overal lachende 
mensen en zwaaiende kinderen. Hoe verder we 
reizen hoe meer we als buitenlanders een 
bezienswaardigheid zijn. Als koninginnen blijven 
we zwaaien.  
Na drie dagen reizen komen we aan in de regio 
Dembidollo, in het westen van Ethiopië.  
 

 
Een hartelijk weerzien met onze vrienden op de 
missieposten. De elefantiasisprogramma’s lopen 
zo goed dat de klinieken nu zelfs met 
wachtlijsten werken. De volgende dag wacht ons 
een verrassing. Daar staan de mensen die 2 jaar 
geleden als eerste gebruik hebben gemaakt van 
het microfinancieringsprogramma. Vol trots laten 
zij hun geiten zien. Een man vertelt me dat zijn 
voeten niet meer stinken en dat hij nu schoenen 
draagt. Hij schaamt zich niet meer voor zijn 
ziekte. Hij hoort er weer bij. Hij is nu een trotse 
boer met een kleine kudde geiten. Anita en ik 
worden stil van alle verhalen die we horen. In 
diepe bewondering voor de zusters en 
gezondheidswerkers die zich iedere dag zo 
‘vanzelfsprekend’ inzetten om het leven van 
deze patiënten te verbeteren.'  

 
Elefantiasis?  

De dikke benen en voeten worden wel 
vergeleken met olifantenpoten. Vandaar de 

naam van de ziekte: elefantiasis. 
 
Nieuws van de medische kant 
(Van bestuurslid Adri van Mastrigt- Valstar –huisarts-). 
In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd 
dat de dikke benen, elefantiasis, bij de mensen 
in de Wollega-regio veroorzaakt worden door 
podoconiosis. Podoconiosis is een ziekte die 
ontstaat door verstopping van de lymfbanen 
door mineralen uit de aarde. Doordat de 
lymfbanen verstopt raken, hoopt zich lymfevocht 
op in de onderbenen en voeten. Dit maakt de 
huid extra gevoelig voor infecties. Door infecties 
worden de lymfbanen weer extra belast. Zo 
ontstaat een vicieuze cirkel met als gevolg 
elefantiasis.  
In het afgelopen jaar hebben wij contact gezocht 
met mensen in Nederland en Ethiopië die meer 
weten van dit lymfoedeem. We bekijken nu of 
het mogelijk is om mensen in de klinieken op te 
leiden om massages uit te voeren die het 
oedeem verlichten. Deze mensen zouden dan 
op hun beurt weer anderen kunnen opleiden. 
In Nederland hebben we ook een gesprek gehad 
met een hoogleraar tropische geneeskunde over 
onze ervaringen tijdens ons onderzoek. Zijn 
gedachten over het probleem van podoconiosis 
bevestigen ons in het idee dat van jongsaf aan 
schoeisel dragen en goed wassen de 
belangrijkste opties zijn om podoconiosis te 
voorkomen. Deze hoogleraar heeft ons in 
contact gebracht met onderzoekers en 
behandelaars in Ethiopië. Met hen hebben we 
inmiddels een veelbelovend e-mail contact.  
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' Langzaam maar zeker komen we meer te 
weten over de medische kant. We delen onze 
kennis met de missiezusters in Wollega. Zíj zijn 
degenen aan de uitvoerende kant die uiteindelijk 
de elefantiasispatiënten kunnen laten profiteren.'   
 
Schoenen uit West -Friesland 
In de gemeente Drechterland heeft een van de 
bestuursleden een verzamelactie gehouden. Via 
een advertentie riep zij de mensen op om 
schoenen in te leveren ter voorkoming van 
Elefantiasis. Bij deze haar verslag: 'Het was een 
succes! In twee weken tijd hebben wij 15 
afvalzakken met schoenen gevuld. Deze actie 
werd bejubeld door de mensen die de schoenen 
brachten. Fantastisch, wat zullen ze blij zijn in 
Wollega-Ethiopië! De zakken zijn naar 
Antwerpen gebracht waar ze verder in een 
container naar Ethiopië worden verscheept.  
Wij zijn heel blij met de gulheid van de mensen 
om ons heen. Bedankt!' Nina Janssen- Fedoroff 
  
Financiën en sponsors 
Per persoon wordt in Ethiopië ongeveer � 95,- 
uitgegeven, grotendeels in de vorm van een 
microkrediet voor de aanschaf van 3 (zwangere) 
geiten of  2 (zwangere) schapen, 10 kippen, 
schoeisel, zeep en plastic bakken om de voeten 
te wassen. Ook wordt een cursus bekostigd om 
de nodige kennis voor het houden van dieren op 
te doen. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
maken de missiezusters ter plaatse een selectie 
uit de patiënten van hun klinieken, meestal 
betreft het vrouwen. De vrouwen die aan ons 
programma meedoen, kunnen  zo in bescheiden 
mate in eigen levensonderhoud, en dat van hun 
familie voorzien. Met slechts �  95,- kunnen dus 
de levensomstandigheden van  meerdere 
mensen, die anders in pure armoede leven, 
aanzienlijk worden verbeterd.  
Van dit bedrag komt na aflossing ongeveer de 
helft  terug. Dat geld wordt vervolgens weer voor 

een volgende deelnemer aan het 
microkredietprogramma gebruikt. Marchien van 
Zandwijk-Hilllebrands, penningmeester. 
 
Help mee! 
Zonder de steun van vele gulle gevers zou dit 
werk niet mogelijk zijn. Wij danken onze grote 
sponsors van harte voor hun bijdragen. Ook de 
inzamelacties van een kerk in Amsterdam en 
een kunstenares hebben verrassende bedragen 
opgeleverd. Ook u bent van harte welkom als 
sponsor of donateur van Stichting Wollega 
Ethiopië. We houden u graag op de hoogte via 
onze nieuwsbrieven en onze website. 
www. wollega-ethiopie.nl 
Onze website gaat begin 2007 'de lucht in'. 
Hierop is uitgebreide informatie te vinden over 
de Stichting, het werkgebied en de 
ontwikkelingen. Ook zijn er fotoreportages te 
bekijken. Onder het kopje  'Help mee' zijn 
voorbeelden te vinden van acties / bijdragen van 
bedrijven en individuen. We hopen van harte dat 
deze voorbeelden u zullen inspireren om ook 
een steentje bij te dragen. 
 

Zij was zo mooi 
(Impressie van Quintus van Mastrigt –huisarts -) 

 
Zij was zo mooi, 17 jaar, prachtig koppie, 

onwaarschijnlijk goed gekleed,  
opperste elegantie. 

De voeten van een olifant.  
Dik, hard, breed uitgezakt, knobbels en wratten,  

klem in een basketbalschoen. 
I felt like crying. Dat deed ik later. 

Voor haar geen huwelijk, geen kinderen. Alleen 
neuken met een oude man, hem ter gerief 

geschonken, God bewaar haar. 
Zij was de middelste van 50 mensen die hun 

benen ter keuring aan mij aanboden.  
De tijd voor een ontmoeting was tekort.  

Even voelen aan de benen, 
 even ruiken aan de tenen. 

De lokale fotograaf was getroffen door het 
respect waarmee we volgens hem de mensen 

benaderden, dat we hen aanraakten! 
Wat ging er in die mensen om? Na een dag 

lopen, een dag wachten. Minder dan 50 procent 
kans om gezien en bevoeld te worden. Door mij. 

Een halve dag teruglopen. 
 Hopeloze hoop, op een wonder.  

Van mij. 
 

Stichting Wollega Ethiopië 
Postadres: Oostdijk 18-B  1844LP Driehuizen 
Telefoon: 072 5044288   
Mail: wollega.ethiopie@gmail.com 
Banknr: 61.36.26.796 ABN Bloemendaal 
t.n.v. Stichting Wollega Ethiopië (te Amsterdam) 
Website: www.wollega-ethiopie.nl 
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