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Het is hartverwarmend als mensen zich in
willen zetten voor de medemens die ver weg
woont van het bij ons bekende wereldje. De
quiltgroep in de Regenboogkerk in Nuenen
heeft een prachtige tentoonstelling gehouden
met de vele quilts die zij het afgelopen jaar
hebben gemaakt. CTN heeft 8 quilts gekregen
voor oma’s die voor weeskinderen in Namibië
zorgen. De quilts zijn inmiddels opgestuurd en
krijgen bij aankomst in Namibië een hele
goede bestemming. Dank aan alle mensen van
de organisatie en degenen die de prachtige
quilts hebben gemaakt!

Deze quilts zijn opgestuurd.
Dank Geke en Theo!
Nog een mooi initiatief
Een groep vrouwen is druk bezig met het
breien van babymutsjes, slofjes, dekentjes en
popjes. De mutsjes en slofjes etc. worden
gegeven aan de moeders in Namibië die net
een baby hebben gekregen. Wilma Schoeman
zorgt dat ze een klein pakketje krijgen met
daarin: wat kleertjes, een stukje zeep, een
handdoekje en nog wat speelgoed voor de
ukkies. Dit is vaak het enige dat de
kraamvrouwen als cadeau krijgen. Dus deze
pakketjes zijn meer dan welkom.

Gebreide babykleertjes
Dan is er nog een groep vrouwen die popjes
breien. Deze popjes worden gebruikt als
voorlichtingmateriaal voor schoolkinderen en
ook door vrouwen die door middel van een
popje hun levensverhaal vertellen aan een
grote groep andere vrouwen. Dit heeft als
doel dat mensen zich bewust worden van vaak
schrijnende verhalen over hun
leefomstandigheden en dit aan een groep
kenbaar maken. Vaak herkennen anderen
zich in dit verhaal en durft men eerder hulp te
zoeken. Zo’n popje in de hand helpt.
De schoolkinderen krijgen ieder een popje
waarmee ze zich kunnen identificeren. Met
een groep mensen vertellen we door middel
van rollenspel dat je lichaam van jezelf is zoals
dit popje ook van jou is. Jij hebt de macht over
jou lijf en niemand anders. Verkrachting komt
in Namibië erg veel voor en op deze manier
proberen we de kinderen meer weerbaar te
maken.

Helpt u mee een popje van ong. 15 cm te
breien?

Projecten 2019
In februari van dit jaar heeft Connected to
Namibia (CTN) 3 nieuwe projecten kunnen
identificeren.

Nuenen is de Solidariteitsmaaltijd voor 170
gasten georganiseerd met hulp van een heel
team van vrijwilligers en met daaraan bovendien gekoppeld een collecte van “Samen
Verder”.

1. Ombyarundu
Voor CTN is Ombyarundu, regio Ruacana, het
project voor 2019 met de hoogste prioriteit .
In het Noord- Westen van Namibië leven de
Himba’s en de Themba’s. Het zijn
voornamelijk nomadische stammen met ieder
hun eigen tradities en gewoontes. Zo’n 10 jaar
terug was onderwijs niet zo belangrijk voor
deze mensen, dus ook niet voor hun kinderen.
Men trok immers van plaats naar plaats, daar
waar voedsel was voor hun vee. Maar ook
daar is men tot inzicht gekomen dat onderwijs
toch een schakel is naar een betere toekomst.
Immers niet elk kind kan veehoeder worden.
De goede gronden zijn schaars geworden door
overbeweiding en droogte, dus gaat men op
zoek naar andere mogelijkheden voor de
kinderen. Onderwijs is daarbij een goede
focus. CTN heeft in dit gebied al een preschool opgezet met daarbij als extra een
hostel dat als overnachtingsmogelijkheid dient
voor kinderen die ver weg van een school
wonen. Er is dag en nacht toezicht voor deze
kinderen want er zijn ook 2 kamers gemaakt
voor het personeel dat daar verblijft en
overnacht.
In 2019 is in de school ook volwassen educatie
van start gegaan. Het Ministerie van
Onderwijs steunt dit initiatief met een kleine
vergoeding voor de leerkracht. Maar het grote
probleem is toch het gebrek aan schoon
drinkwater. Nu haalt men water uit een 3 km.
ver gelegen bron waar ook het vee water uit
drinkt ( en dus ook bevuilt).
Schoon drinkwater in Ombyarundu is daarom
van essentieel belang.
Om het geld, € 28.000,- voor dit project bijeen
te krijgen zijn diverse acties opgestart. In

Gedekte tafels voor solidariteitsmaaltijd
Ellen Witte van Colour4Kids, heeft ons erg
geholpen met o.a. een presentatie van haar
bezoek aan de projecten van CTN bij café van
Bommel in Breda en de actie van een
boekenverkoop bij de Universiteit Tilburg.
Enkele andere organisaties en vooral Wilde
Ganzen hebben dit project ook ondersteunt.

Op deze manier hebben we tezamen aan het
einde van deze maand het benodigde bedrag
bijeen gekregen. De komende maanden
worden de voorbereidingen gedaan om het
project op te starten zodat de grote wens van
Ombyarundu in vervulling kan gaan.
Voor de omheining van het schoolterrein en
een eenvoudig speeltuintje voor de kinderen
zullen op een ander tijdstip acties worden
ondernomen.
2. School Ongwediva
In de vorige nieuwsbrief hebben we
uitgebreid verteld over deze secondaire
school en het belang van een eenvoudige

keuken bij de school voor de leerlingen die
langer op school blijven om o.a. huiswerk
onder begeleiding te kunnen maken. Maar
met een lege maag is het moeilijk
concentreren. Vandaar dat de school dit
initiatief heeft genomen om deze kinderen die
tot 18.00 op de school verblijven een warme
maaltijd te verstrekken.
We hebben het geluk gehad dat een
Familiefonds ons wil helpen met het helemaal
financieren van dit mooie project op de
Ekwafo secondaire school in Ongwediva.
Met andere woorden projecten 1 en 2 kunnen
snel van start gaan. Dank aan iedereen die
hierin een bijdrage hebben geleverd.

Terwijl ik bezig ben met het maken van deze
nieuwsbrief krijg ik het droevige bericht dat de
directeur van de school Ludwigshafen: Mr.
Jannie Xamiseb, in de leeftijd van 53 jaar
plotseling is gestorven. Dit is niet alleen voor
zijn gezin, familie en schoolteam maar zeker
ook voor de onderwijsontwikkeling in Namibië
een heel groot verlies. Jannie is een van de
beste directeuren van scholen die ik ontmoet
heb in de 14 jaar dat ik werkzaam ben in het
onderwijs in Namibië.
Zoals een onderwijzer schreef: “ he was a
dedicated teacher and some with a clear
vision for good educational development”.

3. School Ludwigshafen-Tsumeb
Het project bij deze primaire school bestaat
uit 2 onderdelen. Allereerst is er behoefte aan
een eenvoudige keuken met eetzaal die ook
dienst kan doen als multifunctionele ruimte.
De “buitenkeuken” is zeer primitief en biedt
weinig bescherming voor de kooksters en voor
de kinderen die het eten daar ophalen.
Doordat het er erg stoffig is en de slangen vrij
entree hebben, is het ook niet de ideale plek
voor het bereiden van het eten. CTN wil de
school graag helpen met het bouwen van een
afgesloten ruimte waar zowel gekookt kan
worden als voor een plaats waar kinderen
kunnen eten en waar allerlei activiteiten
opgezet kunnen worden.
Het tweede project bij Ludwigshafen is een
omheinde speeltuin voor de jongste kinderen.
Voor deze projecten bij de school
Ludwighafen is CTN nu bezig om fondsen te
verwerven om middels het opzetten van
acties ook dit jaar dit derde project af te
kunnen afronden.

In memoriam Jannie Xamiseb
Namens CTN gaat Klaas, ons Namibisch mede
bestuurslid, 3 juli naar zijn begrafenis.
CTN wil alles in het werk zetten om de
projecten die Jannie zo graag bij zijn school
gerealiseerd wilde hebben, ook dit jaar te
laten uitvoeren. We gaan hard aan de slag om
het benodigde geld bijeen te krijgen zodat zijn
missie tot uitvoer wordt gebracht.
Helpt u mee, misschien met een hele kleine
bijdrage?
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