NIEUWSBRIEF NO 18
Aan het einde van een jaar is er vaak zo’n
moment waarbij je terugkijkt naar wat het jaar
je heeft gebracht. Ook Connected to Namibia
wil niet alleen een terugblik geven van dingen
die in 2016 zijn gebeurd maar ook een
vooruitblik naar het jaar 2017: ons jubileum
jaar.

raad van Kerken o.l.v. Ds. Jacob Schoeman
eten te kopen en deze Morvite, een soort
Brinta met toegevoegde vitamines, uit te
delen in Kaokoland. De auto’s worden
hierdoor danig op de proef gesteld omdat de
paden vaak moeilijk begaanbaar zijn. CTN
heeft daarom Ds. Schoeman een goede
tweedehands auto geschonken waardoor nog
meer mensen in afgelegen gebieden hulp
kunnen ontvangen.

PROJECTEN 2016
Als we naar onze planning voor 2016
terugkijken naar wat we gerealiseerd hebben
kunnen we zeer tevreden zijn.
Het multifunctioneel centrum “Tabita”
functioneert prima. Nieuwe initiatieven
ontstaan waardoor het centrum een ware
ontmoetingsplaats is geworden van alle
culturen en mensen, jong en oud. CTN heeft in
aanvulling op voorgaande jaren een grote kluis
gekocht zodat belangrijke spullen zoals
laptops, veilig opgeborgen kunnen worden.
Supermarkt OK Foods uit Outjo heeft een
groot tv scherm gedoneerd zodat er nu ook
films vertoond kunnen worden voor zowel
kinderen als volwassenen.
VOEDSEL VOOR KAOKOLAND

Nog steeds vormt de grote droogte in dit deel
van het land een probleem. Veel vee gaat
verloren en vooral de kinderen en ouderen
hebben het heel moeilijk om te overleven in
dit extreem stukje Namibië. CTN heeft een
helpende hand gegeven door samen met de

Jacob en Wilma Schoeman bij hun nieuwe
aanwinst
RUACANA
Ruacana is gelegen in Kaokoland dichtbij de
Angolese grens. Zowel van de zijde van de
ouders (meestal analfabeten) als van de zijde
van de kinderen was en is er veel
belangstelling om onderwijs te krijgen. Sarah,
een Himba vrouw, is de initiatiefneemster om
onderwijs in haar geboortestreek te
promoten. Zij heeft de kans gekregen om
onderwijs te volgen in de stad Opuwo tot
graad 12 en is daarna naar de universiteit
gegaan waar zij inmiddels is afgestudeerd.
Dankzij dominee Jacob Schoeman , zijn vrouw
Wilma en vele vrienden van hen, die haar
financieel hebben ondersteund , heeft zij haar
universitaire studie kunnen afronden. Sarah is
in feite de grote uitzondering binnen haar
bevolkingsgroep op de regel ten aanzien van
genoten onderwijs. Op dit ogenblik werkt ze
op de universiteit in Windhoek en wil graag
iets terug doen voor haar gemeenschap.
Het eerste onderwijs was onder een boom.

Inmiddels is de school geregistreerd bij de
overheid en heeft Connected to Namibia
foundation de kosten betaald voor de bouw
van een 2 klassig schooltje met de daarbij
behorende inventaris. Het schooltje heeft een
stalen geraamte en is opgetrokken uit
zinkplaten, een betonnen vloer en stalen
ramen en deuren. Een bouwbedrijf heeft de
werkzaamheden uitgevoerd.

Met de regering is overeengekomen dat zij
een permanent stenen schoolgebouw zullen
neerzetten met gekwalificeerde leerkrachten
als de school 3 jaren achtereen levensvatbaar
blijkt te zijn. Sarah betaalt zelf het salaris van
2 juffrouwen ( Na.$ 1000,- ong. € 80,- per
maand p.p.)en ook het eten voor alle
kinderen die naar school gaan. Bij mijn bezoek
in november jl. aan het schooltje zag ik de
blijde gezichten van de kinderen, hun juf en
hun leiders. Gezien het grote aantal kinderen,
er zijn ongeveer 75 kinderen die onderwijs
genieten, is besloten om nog zo’n gebouw
neer te zetten , maar dan een groot lokaal
voor de jongste kinderen zodat de kleuters
meer speelruimte hebben. Ook een groot
afdak tussen de 2 gebouwen wordt gemaakt
zodat de kinderen meer beschutting hebben
voor o.a. het gebruiken van de maaltijd. Ook
kan de overkapping evt. dienst doen als extra
onderwijsruimte. De bouw start de laatste
week van dit jaar zodat in het nieuwe
schooljaar weer meer kinderen naar school
kunnen gaan. 2 Extra leerkrachten zullen
worden aangetrokken om onderwijs te geven.

De salarissen zullen, zo is toegezegd, voor 2
jaar door CTN betaald gaan worden uit de
schenkingen van de VRIENDEN VAN onze
Stichting.
QUEEN SOFIA
In Queen Sofia ia het huidige hostel oftewel
schoolinternaat volledig gerenoveerd en er is
een toiletgebouw neergezet bij de school. In
overleg is het plan voor de toiletten wat
gewijzigd omdat er nog 2 extra toiletten voor
de leerkrachten aan toegevoegd zijn wat de
kosten met Nam.$ 40.000,- heeft verhoogd.
Het hostel heeft een ware verandering
ondergaan.

Toiletgebouw met aan de voorzijde en
achterkant 3 toiletten met wasbakken

Op de oorspronkelijke muren is de verf
handmatig afgebikt omdat anders geen
nieuwe stuclaag aangebracht kon worden. Alle
elektra is vernieuwd en het rioolstelsel is
vervangen. De natte ruimtes zijn betegeld, de
ramen en deuren vervangen en alles opnieuw
geverfd. Al met al een ware metamorfose.
Ook een buitenkeuken met stookplaats is
opnieuw opgetrokken. Al met al heeft
bouwbedrijf Nexus uit Outjo prima werk
geleverd waarbij het bedrijf ook niet alle extra
werkzaamheden in rekening heeft gebracht.
Dat was hun bijdrage aan dit project.

Op de voorgrond de buitenkeuken met
stookplaats. Op de achtergrond het hostel
PUROS
Het project in Puros hebben we dit jaar niet
uitgevoerd omdat de project manager die
eventueel de begeleiding zou gaan doen daar
niet meer aanwezig is. Ook het plan om met
de bouw van de bedoelde ruimtes een
eenheid te maken met de architectuur van de
dichtst bij de school staande lodge, is door het
ministerie van onderwijs afgekeurd. Volgend
jaar gaan we weer opnieuw aan tafel zitten en
bekijken dan hoe en of we verder gaan met dit
project.

Gezien de grootte van het project gaan we dit
in fases doen en is een internaat voor de
meisjes de eerste fase. Het huidige hostel
biedt maar accommodatie voor 50 kinderen
en er staan nog meer dan 100 kinderen op de
wachtlijst. Het huidige en recent
gerenoveerde hostel zal dan als jongenshostel
gaan fungeren, het nieuwe te bouwen hostel
voor de meisjes. De meeste kinderen wonen
ver weg van een school en kunnen zonder
internaat/ hostel niet naar school komen. De
kosten van de nieuwbouw bedragen ongeveer
€ 90.000,-. Dat is inclusief toiletten, douches
en accommodatie voor de
toezichthouder(ster).
Van het Wereldhuis Eindhoven hebben we de
eerste € 15.000,- hiervoor ontvangen. Dus nu
nog € 75.000,- te gaan.

PAKKETTEN
Dit jaar hebben we diverse pakketten kunnen
versturen vanuit Nederland met EHBO
materiaal en ontwikkelingsmateriaal voor de
scholen in Namibië.
PROJECTEN 2017
Wat staat er zoal voor het nieuwe jaar op de
rit?
Op ons prioriteitenlijstje is de uitbreiding van
het hostel in Queen Sofia een project waar we
het komende jaar fondsen voor gaan werven
zodat nog meer kinderen naar school kunnen
gaan.
We hebben hierover al contact gehad met
Wilde Ganzen die ons graag willen
ondersteunen.

Gift Wereldhuis Eindhoven:
€ 15.000,- voor het nieuwe hostel en € 4.000,voor de bouw en inrichting van het schooltje in
Ruacana
Ook willen we graag de vloeren van het
gerenoveerde hostel voorzien van een soort
harslaag en voor de buitenkeuken een groot
afdak. De kinderen zijn beschermd voor de
zon of regen tijdens hun maaltijd of spel.

KIPPENPROJECT
In Queen Sofia heeft de projectmanager, Chris
van Rooijen, een project voorstel gedaan om
een kippenproject op te starten voor de
gezinnen zodat ze hun eigen inkomen kunnen
genereren door verkoop van eieren en kippen
voor de consumptie. We hebben dit project
voorgelegd aan diverse deskundigen op dit
gebied teneinde dit project tot een succes te
kunnen maken.
OMBILI
Vanuit het dorp Ombili, een zogenaamd
hervestigingdorp (resettlement) , is een
aanvraag gekomen om een waterinstallatie op
zonne-energie bij de schooltuin en de
gemeenschapstuin op te zetten. Er zal naar
een nieuw waterpunt geboord moeten
worden. De schooltuin is een nieuw
programma vanuit het ministerie van
onderwijs om de kinderen te leren wat
verbouwen van planten en groenten betekent
en tevens meer variatie kan brengen in hun
dagelijks eten dat nu hoofdzakelijk uit
maispap bestaat. De gemeenschapstuin geeft
werkgelegenheid aan de mensen. De verkoop
van groenten en fruit geeft weer een
inkomen. Er zullen mensen worden aangesteld
o.l.v. een projectmanager . De salarissen
worden uitbetaald door de Ombili foundation
die ook 5 nieuwe schoollokalen dit jaar bij de
school heeft gebouwd.

Als u ons hiermee zou willen helpen, neemt u
dan svp contact op met Toos:
verbruggentoos@hotmail.com
Als u daar gedachtes over heeft kunnen we
mogelijk uw idee gebruiken.
Een van de reeds geplande acties in 2017 is
een tentoonstelling van gerenommeerde
kunstenaars in het Apollohuis in Eindhoven in
de weekenden van 26 t/m 28 mei, 2 t/m 4 juni
en 9 t/m 11 juni. De helft van de opbrengst
van de verkochte werken is voor CTN.
In een volgende nieuwsbrief zal hierover
meer informatie komen.
Connected to Namibia wil alle mensen en de
fondsen hartelijk danken voor hun bijdrage
zodat projecten kunnen worden uitgevoerd.
Connected is verbinden. Laten we in 2017
meer verbondenheid hebben met elkaar en
met de wereld.
Wij wensen u een fijne Kerst en een heel
goed, veilig en inspirerend 2017 toe

2017: 10 JAAR CTN
Volgend jaar bestaat CTN 10 jaar. We willen in
2017 enkele bijzondere acties op touw zetten,
mede in verband met de benodigde gelden
voor o.a. het project meisjeshostel in Queen
Sofia .

CONNECTED TO NAMIBIA - NUENEN

UW GIFT IS NOG STEEDS VAN HARTE
WELKOM.
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