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Geachte donateur/geïnteresseerde, 
 
Het gaat(mede dankzij u/jullie) goed met stichting Shoma!We bestaan inmiddels 

7 jaar en er gaan nu 320 kansarme kinderen in de omgeving van Rubya naar 
school. Daarnaast zijn er recent, dankzij particuliere initiatieven, weer 

boekenpakketten uitgedeeld en w.c.’s gebouwd. Ook waren er acties om geld in 
te zamelen en er zijn nog nieuwe ideeën voor de (nabije) toekomst. Groot 
nieuws is dat de Millennium Stichting Hoogeveen een project van ons heeft 

gekozen om te ondersteunen, hierover leest u/lezen jullie verderop meer. Er 
hebben veranderingen plaatsgevonden in het bestuur, waarbij we versterking 

hebben gekregen, ook hierover informeren wij u/jullie. 
 
Bestuursveranderingen 

 
Mia Drent nam afscheid als bestuurslid, we willen haar bedanken voor haar inzet. 

Zij werd vervangen door Mark Zuidgeest. Mark is universitair docent aan de 
Universiteit Twente in Enschede en goed thuis in Tanzania, een aanwinst! In 
december 2011 hebben Klaas en Betsy Niestijl Tanzania (en ook Rubya) bezocht. 

Zij zijn hierdoor erg enthousiast geworden en zullenhet bestuur versterken. 
Beiden zijn gepensioneerd. Betsy was onderwijzeres, Klaas was ontwerper 

openbare ruimte en is een ontzettend handige klusser.  
 
Nieuwe w.c.’s 

 
Erin Blanken en Femke Brants 

zijn voor een co-schap in Rubya 
geweest. Voor ze daar naartoe 

gingen hebben ze contact met 
ons gezocht en geld ingezameld 
voor w.c.’s. Op die manier is er 

betere hygiëne, waardoor minder 
ziekte bij de kinderen. Er konden 

dankzij een geweldige opbrengst  
bij 2 scholen w.c.’s gebouwd 
worden. Rubya Mseto had ons al 

benaderd, er was te weinig geld 
om de w.c.’s af te  

maken, de funderingvoor 6 w.c.’s  lag er al. Nyaminazi kreeg 8 nieuwe w.c.’s. 
Inmiddels zijn de w.c.’s helemaal klaar, een hele vooruitgang. Dank Erin en 

Femke! 
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Bezoek aan Rubya 

 
In december 2011 en in april 2012 
heeft een aantal bestuursleden 

(op eigen kosten) Rubya bezocht. 
Er werden verschillende scholen 

bezocht. Onderwijzers zijn in 
toenemende mate enthousiast 
over Shoma, trots ook op hun 

nieuwe w.c.‘s en de schoolboeken. 
In het algemeen worden de 

ouders meer betrokken bij de 
scholen en zien zij steeds meer 
het belang van scholing, al met al 

zeer positieve ontwikkelingen. Met 
de Shoma kinderen gaat het goed, 

er zijn momenteel geen 
(langdurig) zieken.  
 

 

 
Voorlichting aan ouders door onderwijzers 

Buiten slapen voor Shoma 

 

 

Jeugd van de Theresia kerk 
in Borne heeft in de nacht 

van 12 op 13 mei buiten 
geslapen in het kader van 

het project “Homeless”. Met 
deze actie werd geld 

ingezameld voor een goed 
doel en dit was voor de 
tweede keer stichting 

Shoma. Er werd €682,- 
opgehaald. Zie voor een 

verder verslag en foto’s ook 
onze website. Bedankt 
allemaal! 

 
 

 
Millennium Stichting Hoogeveen 
 

In Hoogeveen is een stichting opgericht met als doel een project te ondersteunen 
en aan te bevelen dat zoveel mogelijk bijdraagt aan aan het realiseren van de 

Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Hiervoor waren bestaande stichtingen 
uitgenodigd om hun plannen te presenteren.  
Wij hebben hier het voorstel gedaan om een eigen school te bouwen in Rubya en 

zijn gekozen! De kwaliteit van het reguliere onderwijs in de omgeving van Rubya 
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laat nog wel wat te wensen over. Om kinderen echt de kans te geven op een 

goede toekomst (met liefst een vervolgopleiding) zal de basis goed moeten zijn.  
Ons plan is daarom om een English primary school te beginnen. Het plan is dat 
de school na 5 jaar kostendekkend zal kunnen draaien.  

De reacties in Rubya zijn zeer enthousiast over dit plan, goed om te merken! 
Er vindt regelmatig overleg plaats met de commissie van de Millennium 

Stichting. Er zal voor dit project een aparte website komen, ook op onze website 
zult u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. Overigens staat dit 
project financieel los van onze eigen stichting. De donateursgelden van Shoma 

zullen besteed blijven worden aan het naar school laten gaan van kansarme 
kinderen, naar de bestaande scholen, zoals we dat al 7 jaar doen. 

 
 

          
 Bijles aan de examenklas van de lagere school 

 

 
 

Wij danken u/jullie hartelijk voor uw/jullie steun! 
Voor de vorderingen van de school zie onze website en de website van 

de Stichting Millennium Hoogeveen (wordt aan gewerkt) 


