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Met het einde van 2017 in zicht willen we de
balans opmaken van dit jublieumjaar voor
Connected to Namibia. Maar ook kijken naar
de toekomst: wat zijn onze plannen voor de
komende jaren.
2017 was voor CTN een jublieumjaar: 10 jaar
geleden is Connected to Namibia foundation
notarieel vastgelegd bij notaris Fokkema in
Nuenen, die deze akte gratis heeft laten
passeren.
In 10 Jaar tijd zijn vele projecten van de grond
gekomen en hebben we een prima
verstandhouding met diverse Namibische
ministeries en Namibische organisaties
opgebouwd. We kunnen met trots zeggen dat
we ook in Namibië een prima team hebben
van Namibische mensen die erg betrokken zijn
bij CTN en haar projecten. We willen immers
alleen duurzame projecten opzetten die de
Namibiërs straks zelf kunnen besturen en
beheren. Dat is uiteindelijk het doel waar we
naar streven.

Jacob, een van onze bestuurleden en voor
deze avond de ceremoniemeester, heeft op
een bijzondere manier de gasten de
gelegenheid gegeven hun verhaal te vertellen;
hoe en waarom ze betrokken zijn geraakt bij
CTN. Niet iedereen heeft weet van elkaars
projecten omdat deze honderden kilometers
uit elkaar kunnen liggen. Uiteraard werd ook
onze film: “CTN maakt het verschil” getoond.
Op het eind van de avond had iedereen het
gevoel bij één grote familie te behoren. Het
mooie van zo’n avond is dat zich ook weer
mensen gemeld hebben die ook nog iets
extra’s voor CTN willen betekenen. Al met al
een bijzondere avond waar we met heel veel
blijdschap en waardering op terug kunnen
kijken.
Ombyarundu-regio Ruacana
Ruacana ligt tegen de grens met Angola en
ook hier zijn we gestart met het opzetten van
een school met hostelfaciliteiten. We wilden
graag kennis maken met de nieuwe directeur
van het Ministerie van Onderwijs, regio
Ruacana: Mr. Nico Amupolo.

10 jaar CTN in Namibië
Om ons jublieum in Namibië niet ongemerkt
voorbij te laten gaan, hebben we in Namibië
een avond georganiseerd waarbij alle
Namibische mensen, die in de loop van deze
10 jaar bij CTN betrokken zijn geraakt, werden
uitgenodigd.

ieder vertelt zijn verhaal op ons feestje

Toos - Nico Amupolo - Caroline
Op onze reis naar de school in Ombyarundu
hebben we een stop gemaakt bij zijn kantoor
in Ruacana. Gelukkig was hij op dat moment
aanwezig en hebben we met elkaar kennis
gemaakt. Hij was zeer verrast dat daar in de
bush een school mét hostel was gebouwd
door CTN o.l.v. onze projectmanager Sarah
Mbwale. Hij wilde daar graag een kijkje gaan
nemen en begon wonder boven wonder direct
iedereen te bellen die hij erbij wilde
betrekken.

Deze man gaat voorvarend te werk!
En inderdaad is Nico Amupolo de week erna
met een hele delegatie in Ombyarundu gaan
kijken. Zij waren allen onder de indruk van
wat daar allemaal in zo’n korte tijd is
gerealiseerd. Tijdens het bezoek was een
grote dorpsbijeenkomst georganiseerd waarin
alles besproken en gedeeld werd wat er in de
gemeenschap EN de school speelt.

nieuwe hostel in Ombyarundu
Amupolo wil zijn uiterste best doen om de
school geregistreerd te krijgen zodat het een
school wordt die onder verantwoordelijkheid
van het Namibisch Ministerie van Onderwijs
valt. Dat houdt in dat door het Ministerie de
gekwalificeerde leerkrachten benoemd gaan
worden, dat de regering de salarissen zal
betalen, voor het onderhoud van de
gebouwen zal zorgdragen en dat de kinderen
maïsmeel van de regering krijgen. Nu zorgen
CTN en Sarah voor dit alles. Als de registratie
een feit is, zijn we een grote stap verder om
de Himba-kinderen goed onderwijs te geven.
Maar er zijn daar nog wel grote stappen te
zetten.
Er is in Ombyarundu geen schoon drinkwater.
De mensen halen water uit een bron waar ook
dieren en hun vee uit drinken en hun behoefte
doen. Voor schoon drinkwater zal een
waterput geslagen moeten worden met een
pompinstallatie en zonnepanelen. De
gemeenschap wil ook hun bijdrage leveren en
zij hebben voorgesteld om de helft van de
kosten voor het boren voor hun rekening te
nemen. Een prachtig initiatief van de
gemeenschap die echt betrokken is bij de

school en ook de verantwoordelijkheid
hiervoor wil nemen. De regering wil kijken of
zij de kosten voor de watertanks en de
watertoren voor hun rekening kan nemen. Zo
hebben we een project waar iedereen zijn
steentje kan bijdragen. In het gesprek met de
Amupolo kwam ook het afrasteren van het
schoolterrein ter sprake. Dieren kunnen dan
het terrein niet meer bevuilen en het is
veiliger voor de kinderen.
Hiermee zijn voor de toekomst twee
projecten in Ombyarundu gepland: omheining
van het schoolterrein en een waterinstallatie
met zonnepanelen.
De kinderen die in het hostel verblijven
hebben nu matrassen en dekens.
Hostel in Queen Sofia- regio Outjo
Zoals we in de vorige nieuwsbrieven hebben
gemeld is CTN hard aan de slag gegaan om
fondsen te werven en acties op te zetten om
het geld beschikbaar te krijgen voor een nieuw
groot hostel in Queen Sofia dat bestaat uit 3
gebouwen:
1 hostel voor meisjes
2 voor de jongens en
3 een keuken met eetzaal
Het plan is om dit in fases te realiseren.
De eerste fase: het meisjeshostel, kunnen we
gaan bouwen. De gelden hiervoor zijn al
bijeen gebracht met steun van Wilde Ganzen

In het laatste magazine van Wilde Ganzen is
dit project uitvoerig beschreven en in de
derde week in oktober heeft Wilde Ganzen op
de televisie een spotje gewijd aan het project.
In oktober hadden we een bijeenkomst met
alle partijen die betrokken zijn bij de bouw van
een hostel zoals het Namibisch Ministerie van

Onderwijs, de hostelinspecteur, Ministerie van
Gezondheid enz. Zelfs de Regio Director van
met het Ministerie van Onderwijs, Ms.
Angeline Steenkamp was aanwezig. Zij
ondertekende samen met Toos Verbruggen
( namens CTN) een Memory of Understanding,
waarin beide partijen hun verantwoordelijkheden vastleggen; een zéér belangrijk
document !

Het jongenshostel wordt dan de derde fase
van het gehele project.
Het bouwbedrijf Nexus is voortvarend aan de
slag gegaan om de tekening van de keuken
met eetzaal te maken en daarvoor een offerte
uit te brengen. We hebben diverse
besprekingen gehad met betrokkenen en
vervolgens een tekening kunnen maken
volgens de maatstaven van het Ministerie van
Onderwijs.
Vanaf november 2017 zijn we fondsen gaan
werven om het benodigde geld: € 105.000,voor de keuken met eetzaal bijeen te krijgen.
Dit is ons bijna gelukt op ongeveer € 10.000,na.
We gaan ons uiterste best doen om dit bedrag
op onze rekening te krijgen.

ondertekening van de Memory of
Understanding

Ms. Steenkamp feliciteerde CTN met het 10
jarig jubileum en iedereen begon spontaan
meerstemmig een Afrikaanse versie van
Happy Birthday te zingen. Heel bijzonder en
zeer gewaardeerd door CTN.
Bij deze bijeenkomst werden de plannen voor
het te bouwen hostel besproken. Wij konden
mededelen dat het geld voor het te bouwen
hostelgebouw voor de meisjes al op de
Namibische bankrekening is gestort en
daarmee voor het project zijn gereserveerd.
Ms. Steenkamp gaf aan dat een keuken bij
een hostel van wezenlijk belang is om de
maaltijden door het Ministerie gefinancierd te
krijgen. Een hostel zonder keuken is geen
hostel en onze tijdelijke bushkeuken voldoet
niet aan hun voorwaarden. Het bestuur van
CTN heeft op basis hiervan besloten om niet
het hostel voor de jongens als tweede fase uit
te voeren, maar de keuken en eetzaal de
hoogste prioriteit te geven.

Voor de derde fase: het jongenshostel ,
hebben we weer de medewerking gekregen
van Wilde Ganzen met project nummer
2017.0384.

samenwerking met Wilde Ganzen
De kosten zijn bijna € 140.000,- Wilde Ganzen
geeft een premie van 50% over het geld wat
we bijeen krijgen door geworven fondsen,
opbrengsten van acties en ontvangen
donaties. Dat wil zeggen dat we €92.698,- zelf
bij elkaar moeten zien te krijgen.
Gelukkig hebben we al wat toezeggingen
ontvangen maar al met al moeten we toch
flink aan de bak.

Voor het nieuwe schooljaar, januari 2018,
hebben we nieuwe matrassen voor het hostel
kunnen bestellen en deze zijn afgelopen week
afgeleverd in Queen Sofia.

Trapnaaimachines zijn daarom niet
noodzakelijk. Een klein project maar wel met
een grote impact, want door het vervaardigen
van kleding kunnen vrouwen zelf geld gaan
verdienen. De mogelijkheid bestaat dat ze
later zelf hun eigen naaimachine kunnen
kopen.
Misschien is leasen voor de vrouwen ook wel
een idee.
School Ombili- regio Tsumeb

Omheining school Queen Sofia
De werkzaamheden voor het plaatsen van een
nieuw hekwerk voor het schoolterrein in
Queen Sofia vorderen goed.

nieuw hekwerk bij de school in Queen Sofia
De poorten met het wildrooster en de
muurtjes moeten nog geplaatst worden. Het
metselen hiervan, inclusief materiaal is een
donatie van Bouwbedrijf Nexus en wordt
uitgevoerd bij de start van de bouw van het
hostel. Eind januari zal CTN het afrasterproject opleveren.

De grote tuin, 25 ha., is klaar om bewerkt te
worden. Alle stenen, struiken en onkruid zijn
zo goed als verwijderd. Het probleem bij dit
project is het ontbreken van een goede
watervoorziening bij de tuin zodat op gezette
tijden de planten en fruitbomen ook
besproeid kunnen worden.

boren
Enkele weken geleden is een boormachine
gekomen om daar naar water te boren. Op 60
meter diepte is goed water aangetroffen.

Het multifunctioneel centrum “Tabita”–Outjo
In het centrum Tabita, worden allerlei
nieuwe initiatieven ontplooid. Het centrum is
een ontmoetingsplaats voor jong en oud en
voorziet in een grote behoefte in een arme
wijk alwaar dit centrum is gebouwd. Een
nieuw initiatief is het opzetten van naailessen.
Hiervoor zijn eenvoudig te bedienen, goede
Singer naaimachines, ongeveer € 200,- per
stuk, nodig. Er is stroom.

water!
Nu men de diepte van de waterput weet, kan
men verder offertes aanvragen voor een
pomp, watertoren,water tanks ,zonnepanelen,
bedrading en wat er zoal meer bij komt kijken.
CTN wil kijken of we volgend jaar voor Ombili
de zonnepanelen gefinancierd kunnen krijgen.
Dit project geeft werk aan 35 mensen van de

gemeenschap. Het arbeidsloon wordt betaald
door de Ombili foundation.
De school wordt ook betrokken bij dit project
waardoor de kinderen kunnen leren over
groente en het verbouwen hiervan.
School Ludwigshafen-regio Tsumeb
Deze school is gebouwd op een terrein van
een voormalige bierbrouwerij, 10 km. ten
noorden van Tsumeb.
CTN heeft 2 jaar geleden voor toiletten bij
deze school gezorgd zodat de kinderen niet
meer in de struiken hun behoefte hoefden te
doen. Nu is de vraag van de school of CTN
financieel kan helpen bij het realiseren van
een ruimte die kan dienen als eetzaal en ook
gebruikt kan worden voor andere
schoolactiviteiten.

CTN wil daarom graag deze school helpen
maar gezien de hoeveelheid geld dat het
hostel in Queen Sofia kost inclusief de
daarmee samenhangende werkzaamheden,
zijn we genoodzaakt om dit project naar 2019
te schuiven. We willen ons graag inzetten om
ook dit project gerealiseerd te krijgen.
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, hoeft
CTN zich nog niet te vervelen en is er nog
genoeg werk om de geplande projecten te
kunnen financieren.
Connected to Namibia wil daarom alle mensen
en alle fondsen hartelijk danken voor hun
bijdrage zodat projecten konden en kunnen
worden gerealiseerd.
UW GIFT IS NOG STEEDS VAN HARTE WELKOM
op IBAN NL43 INGB 0005 219 398 t.n.v.
Connected to Namibia te Nuenen
info@connectedtonamibia.nl
www.connectedtonamibia.nl

terrein voor de eetzaal/multifunctionele
ruimte school Ludwigshafen
De vloer van een van de afgebroken
gebouwen kan hiervoor dienst doen zodat
alleen een staalconstructie en wanden met
deuren en ramen nodig zijn.
We willen deze school erg graag helpen omdat
de school een prachtig schoolteam heeft dat
bestaat uit erg gedreven mensen die geen 9
tot 5 mentaliteit hebben. Ze proberen op
allerlei manieren geld te krijgen om hun
school een voorbeeldschool te laten zijn.

CTN wenst iedereen liefdevolle Kerstdagen
en een héél goed 2018

