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Geachte donateur/geïnteresseerde, 
 
Allereerst de beste wensen voor 2013! 

In Rubya gaat het nieuwe schooljaar voor 350 Shoma-kinderen weer van start. 
Inmiddels is Shoma ook in Tanzania een officieel geregistreerde stichting. Dit 

heeft alles te maken met onze plannen voor de nieuw te bouwen school. In 
maart 2013 gaat een aantal bestuursleden naar Rubya om verdere zaken te 
regelen. Meer over alle (nieuwe) ontwikkelingen leest u in deze nieuwsbrief. Ook 

op de website staat weer nieuwe informatie. 
 

Shoma Tanzania 
 
In Tanzania heeft een geregistreerde accountant zich aangesloten bij de 

stichting. Hij is zelf als weeskind gesponsord om zijn opleiding te kunnen volgen 
en weet dus uit eigen ervaring hoe belangrijk dit is. Hij zet zich belangeloos in 

om data betreffende de kinderen en financieën officieel te registreren in een 
Excel bestand.  
Er zal voor de nieuwe school in Rubya een bestuur gevormd moeten worden. De 

bedoeling is om hiervoor in maart 2013 mensen te selecteren. 
 

Solarlampen voor Shoma-kinderen 
 

 

Energieleverancier Electrabel GDF Suez 

heeft dankzij Mark Strolenberg €6.800,- 
gedoneerd. Dit om voor de Shoma-

kinderen een solarlamp te kunnen kopen. 
Omdat het vroeg donker is in Rubya en de 

meeste huizen geen elektriciteit hebben is 
het voor hen niet mogelijk om nog wat 
huiswerk te maken, te studeren of gewoon 

lezen. Direct na school moet er vaak eerst 
water en/of hout gehaald worden voor het 

koken. Zie www.shoma .nl, hier staat ook 
een link naar een door Mark Strolenberg 

gemaakt filmpje op youtube. Bedankt! 

 
Millennium project Hoogeveen 

 
Er wordt veel  vergaderd en overlegd over de nieuw te bouwen school, zowel 
binnen ons eigen bestuur, als met de millennium Stichting Hoogeveen en met 

scholen/verenigingen en clubs in Hoogeveen. Zoals in de nieuwsbrief van juni te 
lezen was, is het plan om een nieuwe school te bouwen in Rubya. Doel is om een 

kwalitatief goede school neer te zetten, omdat de kwaliteit van het reguliere 
onderwijs nogal wat te wensen overlaat. De bedoeling is dat er deels kinderen 
komen van wie de ouders wat meer te besteden hebben, deels zullen het 

Shoma-kinderen zijn. Dit om de school uiteindelijk onafhankelijk te kunnen laten 
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zijn. Bedoeling is ook dat onderwijzers en scholen in de omgeving hiervan mee 

profiteren (teach the teacher, boeken). De voorbereidingsfase loopt zo 
langzamerhand ten einde. In Hoogeveen is een aantal scholen, verenigingen, 
clubs en particulieren erg enthousiast.  

Er zijn bouwtekeningen gemaakt door leerlingen van het Alfa-college, dit 
gebeurde onder enthousiaste begeleiding van Gerrit Kronemeijer, architect. Hij 

zette en zet zich hier nog steeds geheel vrijwillig voor in, waarvoor wij erg 
dankbaar zijn. Verder worden er plannen gemaakt voor acties om geld in te 
zamelen. In maart 2013 zal een deel van het bestuur naar Rubya gaan om daar 

o.a. een bestuur te vormen, een lokale aannemer en architect te spreken en de 
boel verder in de steigers te zetten. 

De bedoeling is om de school in 3 jaar (in fasen) te bouwen. De geschatte kosten 
van dit totale project zijn €184.000,- (in maart hopen we ook ierover meer 
duidelijkheid te krijgen). De stand voor nu (vóór de start van de acties door 

scholen e.d.) is €8.621,-, dus al mooi op weg in korte tijd! 
 

Een geweldig stuk grond gekregen! 
 
Frank Bigirwamungu is in september 

2012 in Rubya geweest. Er is uitgebreid 
overleg geweest met de plaatselijke 

bevolking over het plan van de nieuwe 
school. Dit heeft er toe geleid dat de 
lokale overheid een groot stuk grond 

beschikbaar heeft gesteld waarop de 
school gebouwd mag worden. Het is een 

mooi stuk met een fantastisch uitzicht! 
Er werd ook nog een school (super!)blij 

gemaakt met een boekenpakket. 
 

 
Opbrengsten/acties voor Shoma 

 
Basisschool de Arke in Burgum heeft tijdens de kerstviering geld ingezameld voor  

Shoma, waarvoor veel dank! 
Basisschool ´t Kofschip in Hoogeveen zal de komende 2 maanden het 
zendingsgeld voor Shoma ophalen, alvast hartelijk dank! 

RSG Wolfsbos in Hoogeveen heeft tijdens de uitdeling van de kerstpakketten 
medewerkers de gelegenheid gegeven geld aan Shoma te doneren, goed 

initiatief, waarvoor dank! 
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Bezoek Inge-Loes en Joey aan Rubya in oktober 2012 

 

 

Inge-Loes (psychologie, geestelijke 
gezondheidsbevordering en 

ontwikkelingspsychologie) en Joey 
(civiele techniek) zijn beiden net 

afgestudeerd en wilden graag 
vrijwilligerswerk doen.  
Ze hebben ons een heel eind op 

weg geholpen met onderzoek bij de 
scholen (hoe loopt het nu, waar 

ontbreekt het aan, hoe zijn de 
resultaten) en grondonderzoek (hoe 
ligt de grond, wat moet er 

gebeuren om deze bouwklaar te 
maken). Bedankt! 

 
Meer informatie kunt u lezen op www.shoma.nl en: joey-ingeloes.waarbenjij.nu 
 

Algemene informatie 
 

Het project voor de nieuwe school staat (financieel) los van wat stichting Shoma 
nu al ruim 7 jaar doet. Wanneer u geld overmaakt naar de rekening van Shoma 
gaat dit gewoon naar de kinderen. Ook hiervoor blijft natuurlijk geld nodig, een 

nooit-af-project…  
 
          

 
 
 

Wij danken u/jullie hartelijk voor uw/jullie steun! 

http://www.shoma.nl/

