
 

 10 jaar Connected to Namibia!!!!!!!! 

 

NIEUWSBRIEF NO 20 

Een heuglijk feit is dat we dit jaar ons 10-jarig 

jubileum kunnen vieren zowel in Nederland 

als ook in Namibië. 

Lopende projecten in 2017 en volgende jaren 

Hostel in Queen Sofia 

Connected to Namibia heeft deze keer voor 

een groot project gekozen dat gefaseerd 

uitgevoerd gaat worden. Het is een groot 

nieuw hostel in de hervestigingsplaats: Queen 

Sofia in de regio Outjo.  

De eerste fase is het bouwen van een hostel 

voor de meisjes. Wilde Ganzen heeft hiervoor  

ruim € 52.000,- als premie beschikbaar 

gesteld. Dit is 1/3 deel van de totale 

bouwkosten.  

 

De resterende bouwkosten zijn voor rekening 

van CTN en zoals het er nu uit ziet zal dit jaar 

groen licht gegeven worden aan bouwbedrijf 

Nexus om in het nieuwe schooljaar, dat wil 

zeggen medio januari 2018, de bouw van het  

meisjeshostel  te starten. 

 

De tweede fase is een hostel voor de jongens. 

Hiervoor gaan we fondsen werven als de 

eerste fase, het meisjeshostel,  financieel 

helemaal afgerond is. Beide gebouwen zijn 

identiek. 

Dan is er nog een derde fase en dat is een 

multifunctionele ruimte  met 

keukenfaciliteiten.  Het huidige in gebruik 

zijnde kleine hostel wordt later gebruikt voor 

de jongste kinderen ( 6-7 jaar) die daar extra 

begeleiding zullen krijgen.   

Met geld van de vrienden van de Spaanse 

ambassade is er een simpele constructie 

opgezet waar de vrouwen onder een afdak 

het eten kunnen bereiden voor de kinderen 

van de school. In grote kookpotten wordt de 

maïspap bereid op een houtvuur.

 

                 Kookplaats 

Het is de bedoeling dat deze constructie 

verder wordt uitgebouwd met een ruimte 

waar kinderen onder een afdak en binnen 

muren aan tafels en banken hun maaltijd 

kunnen gebruiken. Nu is er nog niets, behalve 



een gedeelte waar een constructie is opgezet 

met een grote betonnen aanrecht waar de 

kinderen hun pap krijgen uitgeserveerd. Maar 

het is een begin. Uiteindelijk is het in een 

latere fase de bedoeling dat er een goede 

keuken komt met eetzaal ( dit is de derde fase 

van het grote hostelproject). 

 

              De tijdelijke “ keuken” 

De Stichting Colour for Kids wil ons helpen om 

gelden bijeen te krijgen om  voor de  tijdelijke 

keuken een betere  voorlopige voorziening  te 

realiseren totdat een echte keuken gebouwd 

kan worden.  Het plan is om een groot afdak 

te maken met rondom muren met een hek. 

Later wordt dit plan omgezet in een fijne 

speelplek voor de kinderen. Het is niet de 

bedoeling dat er een gebouw wordt 

afgebroken, maar er wordt altijd gezocht naar 

een herbestemming. 

In Queen Sofia was er nog een wens en dat 

was een fatsoenlijke omheining voor de 

school. De community van Queen Sofia heeft 

20 jaar geleden zelf een simpele omheining 

geplaatst, maar dit hekwerk is dringend aan 

vervanging toe. Een goede afrastering is ook 

belangrijk voor de veiligheid van de school en 

zeker voor de kinderen die in het hostel 

overnachten. Maar ook om de dieren buiten 

het schoolterrein te houden zodat er een 

schooltuin gerealiseerd kan worden, waardoor 

de kinderen meer gevarieerd voedsel krijgen. 

En…. de kinderen gaan zelf voor deze 

schooltuin zorgen wat zeer educatief is. 

Al met al is er nog veel te doen bij Queen Sofia 

Kaokoland 

Een goede projectmanager is van wezenlijk 

belang bij de uit te voeren projecten. Sarah 

Mbwale, de manager van dit schoolproject in 

Ombyarunda bij Ruacana, gaat voorvarend te 

werk. Haar wens was om naast de 2 zinken 

gebouwtjes, die we vorig jaar gerealiseerd 

hebben, om ook een simpel hostel te kunnen 

realiseren. 

Met enig passen en meten en met overleg 

hebben we hiervoor het geld kunnen 

gebruiken dat we jaarlijks van onze vaste 

donateurs ontvangen. Er is  weer een goed 

zinken gebouw neer gezet dat nu dienst doet 

als hostel.  

    

        Slaapplaats voor de jongens 

Er zijn 4 compartimenten in dit hostel voor de 

leerkrachten, voor de jongens en de meisjes. 

Sarah heeft zelf ook voor donaties in Namibië 

gezorgd zodat we het hostel snel hebben 

kunnen realiseren. Nu verblijven ’s avonds 

ongeveer 20 kinderen in deze ruimte. Het 

geeft deze kinderen een veilige en warme plek 

om te overnachten. Want al is het in 

Kaokoland heel warm, in de wintertijd kan de 

temperaturen ’s nachts afkoelen naar zo’n 4 

tot 5 graden. 

Acties 

Om alle benodigde gelden bijeen te krijgen 

zijn er diverse acties georganiseerd. Een van 

de acties was een  tentoonstelling van 

kunstwerken in Het Apollohuis in Eindhoven.  



Ondanks de vele festiviteiten die elders tijdens 

de tentoonstelling plaatsvonden is de 

tentoonstelling goed bezocht en konden de 

opbrengst van de verkochte kunstwerken, de 

veiling en de vele donaties die we tijdens de 

tentoonstelling ontvingen, zijnde ruim  

€12.000,- bijschrijven op onze rekening.  

 

       De veilingmeester aan het werk 

In Nuenen heeft CTN deelgenomen aan het 

Goede doelen weekend in het Weverkeshof. 

    

Promotie film 10 jaar Connected to Namibia 

In april is een film gemaakt over de projecten 

van Connected to Namibia in Namibië. We 

proberen de film op onze website te plaatsen. 

Hoog bezoek 

Het was een grote verrassing dat de 

Nederlandse Honorair Consul in Namibië een 

bezoek bracht aan huize Verbruggen.  We 

hadden een buitengewoon prettig gesprek en 

hadden elkaar veel te vertellen over de 

projecten in Namibië. Ons gesprek krijgt een 

vervolg in Namibië zodat we op de hoogte zijn 

en blijven van elkaars werk. 

 

 Honorair Consul Servaas van den Bosch 

Connected to Namibia wil alle mensen en de 

fondsen hartelijk danken voor hun  bijdrage 

zodat  projecten  kunnen en konden worden 

uitgevoerd. 

Een speciaal woord van dank vooral aan de 

mensen die popjes  gebreid hebben voor ons 

voorlichtingsproject en sokjes en mutsjes 

hebben gehaakt of gebreid voor de 

pasgeboren baby’s die bij de geboorte een 

verrassingspakket krijgen met o.a  deze items. 

              

 

                        Gehaakte mutsjes 

UW GIFT IS NOG STEEDS VAN HARTE 

WELKOM. 

 

Toos Verbruggen
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