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Project

: Construction of Hope University College

To

Dr. Minas, Building Consortium (Holland),
: Ethiopiaid UK, Menlo Park (USA), Ethiopiaid
Ireland

Date

: 5 June 2008

Prepared by

: Niek Hoffius

The following pictures, taken on 5 June 2008, show the progress of work until that date.
De volgende foto’s zijn genomen op 5 juni en laten de voortgang van het werk tot die datum
zien.

Service Center
This building consists of two layers. The ground and first floors have been cast.
The ring beam, which will support the roof, is ready.
Brickwork to the walls is to start soon.

Dit gebouw bestaat uit twee lagen. De begane grond- en de eerste verdiepingsvloer zijn
gestort.
De ringbalk, die het dak moet ondersteunen, is gereed.
Metselwerk van de wanden zal binnenkort beginnen.
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Classroom Building 1

The two classroom buildings each consist of a ground floor with three floors above.
At this stage the ground floor, the first and the second floor are ready and the columns
underneath the third floor are in progress.

De twee college gebouwen bestaan elk uit een begane grondvloer met daarboven drie
verdiepingen.
Op deze foto zijn de begane grondvloer, de eerste en de tweede verdiepingsvloer gereed en
is men bezig met de kolommen onder de derde verdieping.
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Management Complex

This building too consists of two layers, a ground floor and a first floor. The ground floor and
the first floor are ready and the carpenters are busy erecting the shuttering to the ring beam
supporting the roof.

Ook dit gebouw bestaat uit twee lagen, een begane grondvloer en een eerste verdieping.
De begane grondvloer and de eerste verdiepingsvloer zijn gereed en de timmerlieden zijn
bezig met de bekisting voor de ringbalk, die het dak ondersteunt.
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Faculty Office

The faculty office, like the service center and the administration building, consists of two
layers, a ground floor and a first floor.
At this stage the ground floor slab and the columns underneath the first floor are almost
ready.

Ook dit gebouw bestaat, net als het service center en het administratie gebouw, uit twee
lagen, een begane grondvloer en een eerste verdieping.
Op dit moment zijn de begane grondvloer en de kolommen onder de eerste verdieping bijna
gereed.
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Classroom Building 2

The carpenters are busy with the formwork to the first floor.

De timmerlieden zijn bezig met de bekisting van de eerste verdieping.
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Knowledge Centre (Library)

The carpenters and steel fixers are busy with the mezzanine floor.
De timmerlieden en de vlechters zijn bezig met de tussenverdieping.
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Staff Residence Building

Foundation beams to half the building are ready and the excavations of the foundation slabs
of the other half are being backfilled.

The fundatiebalk van de helft van het gebouw is gereed, de ontgravingen van de
funderingspoeren van de andere helft worden aangevuld.
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