
Kerstbijlage  VRIJDAG 20 DECEMBER 2013 - PAGINA 21 HooGEVEENsCHE CouRANt

Wie de Hoogeveensche Courant de afgelopen 
maanden in handen heeft gehad, kan het niet 
zijn ontgaan: de actie voor de School van Frank. 
Frank, getrouwd met de Hoogeveense Marloes 
Bargeman, gaat samen met de andere bestuurs-
leden van Stichting Shoma iets doen aan het 
veel te lage onderwijsniveau in zijn geboor-
testreek. Er zijn in Rubya wel lagere scholen, 
maar wat de kinderen daar leren is ver beneden 
de maat. Stichting Hoogeveen Millenniumge-
meente heeft de School van Frank onder haar 
vleugels genomen en steunt het project daar 
waar zij kan. Onder meer via publiciteit in de 
Hoogeveensche Courant en het opzetten van 
acties om geld in te zamelen voor de bouw van 
de school. Tienduizenden euro’s zijn er al bin-
nen en volgende maand wordt gestart met het 
afgraven en bouwrijp maken van de heuvelrug 
waarop de school gebouwd gaat worden.
 
Kerst in Rubya 
  
Alhoewel Frank al heel wat jaren in Nederland 
woont, is de band met zijn thuisland groot. 
Vandaag stapt hij met zijn gezin op het vlieg-
tuig om met zijn familie in Rubya de kerstdagen 
door te brengen en natuurlijk nog allerhande 
zaken te regelen met de Tanzaniaanse autori-
teiten voor de bouw van de school. De regels in 
Tanzania zijn strenger dan men vaak denkt. Ook 
al zijn veel gebieden arm, dat wil niet zeggen 
dat er klakkeloos gebouwd mag worden en dat 
alles door de vingers gezien wordt. Frank: ,,Dat 
probeerde ooit iemand uit Zweden. Die bouwde 
zonder alle vergunningen rond te hebben een 
schoolgebouw. Goed bedoeld, maar het werd 
niet toegestaan. De school moest afgebroken 
worden en dat is zonde van alle inspanning. 
Dat vermijden wij dus. We hebben uitgebreid 
overleg met alle officiële instanties en functio-
narissen. We zorgen dat we op alle benodigde 
documenten de juiste handtekeningen hebben.”
 
Niet alles hoeft vanuit Nederland geregeld te 
worden. Diverse familieleden van Frank zetten 
zich ook in voor de Stichting Shoma, waaronder 
zijn moeder Angella en zijn zus Helga. Dit jaar 
was Helga Mbeikya, de zus van Frank, met haar 
man Johnson op bezoek in Nederland. Helga 

en Johnson runnen een winkel in onder andere 
telefoonkaarten met een cybershop in Bukoba, 
de provinciehoofdstad van provincie Kagera 
waarin Rubya ook ligt. Ze kwamen met zijn 
drieën naar Hoogeveen om te praten over de 
school. Een bijzonder gesprek dat hoofdzakelijk 
werd gevoerd in het Engels, waarbij soms werd 
overlegd in het Swahili. 
Frank en Helga hadden, samen met hun andere 
broer en zussen, het voordeel dat zij niet naar 
het openbare onderwijs gingen, maar naar een 
privéschool in de grote stad. Het lesniveau van 
deze scholen is goed en de leerlingen leren 
er van jongs af aan Engels. De kinderen wor-
den dan ondergebracht bij familie. Frank: ,,Ik 
woonde bij mijn oom en ging in Dar es Salaam 
naar school”. Bovendien hebben ze een aantal 
jaren in Duitsland gewoond in verband met 
het werk van hun vader. Die 
is ingenieur, net als Frank. 
Alhoewel Frank een andere 
richting koos. 
,,Acht jaar hebben we daar 
gewoond. Ik tot mijn 16de. 
We spreken ook allemaal een 
behoorlijk woordje Duits.” 
Het geluk dat Frank en Helga 
hebben gehad, hebben vele 
anderen niet. Zij zijn aan-
gewezen op het openbaar on-
derwijs. Zeker weeskinderen 
niet en die zijn er nogal wat 
in Tanzania. 
 
Aids
 
Aids heeft veel slachtoffers 
gemaakt in het Afrikaanse 
land. Er is jaren sprake ge-
weest van een epidemie. In 
2011 waren er naar schatting 
1,6 miljoen mensen (6 pro-
cent van de bevolking) met 
hiv en had de ziekte gezorgd 
voor 1,3 miljoen weeskin-
deren. Onveilige seks is de 
hoofdoorzaak van de infecties 
in het vooral christelijke land, 
ook al probeert de regering 
het gebruik van condooms te 
stimuleren. De ziekte heerst 
al sinds de jaren negentig in 
Tanzania, toch heeft minder 
dan de helft van de jongeren kennis over hiv. De 
meeste zwangere vrouwen weten niet dat ze 
het hiv-virus hebben en hierdoor het leven van 
hun ongeboren baby in gevaar brengen. 
De regering vecht niet alleen tegen de ziekte, 
maar tegelijkertijd ook tegen het taboe wat nog 
altijd rust op voorbehoedsmiddelen in het reli-
gieuze land. Tanzania heeft zo’n 270 stammen, 
het merendeel van de bevolking is christen, 
behalve in Zanzibar aan de oostkust, daar zijn 
de meeste mensen moslim.
Helga begint te lachen en legt vervolgens uit 
waarom ,,Iedereen met een hiv-besmetting kan 
gratis medicatie krijgen. Het grappige eraan is 
dat deze anti-aidspakketten verspreid worden 
door de nonnen. Niet van harte hoor, want aids 
is gerelateerd aan seks en het is nog altijd ta-

boe. Maar de regering heeft de kerken en non-
nen ertoe verplicht. Ook moeten zij condooms 
uitdelen. Ze doen het, maar met gewetenswroe-
ging.”
Ondanks alle maatregelen om de hiv/aidsepide-
mie aan te pakken worden er jaarlijks nog heel 
veel kinderen wees door deze ziekte. 
Helga: ,,De kinderen worden niet aan hun lot 
over gelaten. Die worden zo goed mogelijk 
opgevangen door familieleden. De families heb-
ben echter meestal niet genoeg geld hen naar 
school te laten gaan.” 
 
Shomakinderen
 
Frank, Helga en Johnson leggen de problemen 
met het onderwijssysteem nog een keer op ta-
fel. Er is openbaar onderwijs in Tanzania en dat 

is toegankelijk voor jongens en meisjes. Daar 
blijft het bij, de kwaliteit van het onderwijs 
heeft geen voorrang bij de regering. Het is 
een Afrikaans land in opbouw. Veel geld is 
nodig om de infrastructuur van het land op 
te zetten en het aidsbestrijdingsprogramma. 
De scholen zijn openbaar maar de kinderen 
moeten een uniform, schoenen en schoolspullen 
hebben. Voor 35 euro per jaar kun je een kind 
naar school laten gaan, maar dan moet je dat 
geld wel hebben. Zo is Stichting Shoma begon-
nen, met het helpen van weeskinderen. ,,Er 
zijn nu 350 Shomakinderen die basisonderwijs 
volgen, 30 kinderen gaan naar het voortgezet 
onderwijs en 2 Shomakinderen volgen een hbo-
opleiding.”
De schoolgebouwen zijn slecht, de docenten 

op het platteland spreken nauwelijks Engels en 
kunnen dit dus ook niet onderwijzen. Docenten 
met goede papieren werken liever op scholen 
met betere voorzieningen, op openbare lagere 
scholen is er nauwelijks lesmateriaal. ,,Er zijn 
lagere scholen waar geen bankjes zijn. Daar 
zitten de kinderen in het stro en leren tellen en 
rekenen met simpele hulpmiddelen als flessen-
dopjes.”
Om de problemen bij de basis aan te pakken 
gaat Frank met Stichting Shoma en de hulp van 
Hoogeveners een school bouwen in Rubya. Niet 
alleen voor de kinderen; het complex gaat ook 
dienen als kenniscentrum voor de onderwijzers 
uit de streek. Helga en Johnson gaan ongeveer 
twee keer per maand een kijkje nemen op het 
terrein dat Stichting Shoma heeft gekregen 
van de bevolking. Helga:,,Volgende maand 

beginnen we met het bouwklaar maken van de 
grond. De berg moet afgegraven worden en 
deels opgehoogd zodat een vlakke ondergrond 
ontstaat.” Frank vult aan: ,,Dat moet voor april 
klaar zijn, wanneer het regenseizoen begint. 
Dan drukt de grond goed aan door de regen, 
inklinken heet dat op zijn Nederlands heb ik 
geleerd.” Op de school zullen de kinderen niet 
alleen leren rekenen en schrijven in het Engels, 
ook vakken krijgen als geografie, biologie, 

natuurkunde en maatschappijleer komen aan 
bod. Verder wordt er gezorgd dat de kinderen 
een maaltijd krijgen. Helga: ,,Het kan gebeuren 
dat kinderen anders de hele dag niets eten, dan 
kunnen ze niet goed leren natuurlijk. Maaltijden 
in Tanzania bestaan veelal uit rijst, maïspap, bo-
nen en kookbananen.” Met zoveel hiv-besmet-
tingen, kans op malaria en diarree is hygiëne 
en goede zorg van levensbelang. Daarom is er 
altijd een verpleegkundige in de buurt.
Kinderen snappen heel goed het belang van 
onderwijs. Helga: ,,Zonder opleiding zullen ze in 
totale armoede moeten leven en hopen op een 
baantje als hulp in de huishouding of straten-
veger. De kinderen hebben er van jongs af aan 
dan ook heel wat voor over.” Dat begint al met 
een lange voettocht naar school van dertig 
minuten tot een uur. Na de vraag of de kinderen 

gevaarlijke dieren moeten 
vrezen volgt een discussie 
in het Swahili. Een vertaling 
volgt: ,,Gevaarlijke dieren zijn 
onderweg niet het probleem 
in Rubya, alhoewel er wel 
slangen leven.” Johnson haalt 
zijn telefoon te voorschijn 
en toont een foto van een 
enorme slang. ,,Een konings-
python”, legt hij uit. ,,Die 
kwamen we laatst tegen op 
de weg.” De slang heeft de 
ontmoeting niet overleefd. 
 
Donker
 
Verder heeft Rubya weinig 
gevaarlijk wildleven. ,,Vooral 
het wegverkeer is gevaarlijk. 
De kinderen lopen op de 
weg terwijl het verkeer er 
soms volop voorbijraast.” De 
kinderen moeten ook oplet-
ten dat hun kleding schoon 
blijft. ,,Onderweg moet het 
uniform schoon blijven, 
want met vieze kleding kom 
je de school niet in”, licht 
Frank toe. De lessen duren 
tot 14.30 uur en dan lopen 
de kinderen terug naar huis. 
Eenmaal thuis moeten de 
kinderen huishoudelijke klus-
jes doen zoals water halen 

voordat het donker wordt en vaak 
ook nog meewerken op het land. 
Bijvoorbeeld bij de oogst van kof-
fiebonen. De zonsondergang duurt 
maar kort in het land dat bij de 
evenaar ligt. ,,Omdat in de meeste 
dorpen geen stroom is, is het dan 

ook echt donker. Van huiswerk maken komt dan 
niet veel. Daarom krijgen de Shomaleerlingen 
straks ook solarlampjes zodat ze ‘s avonds toch 
kunnen oefenen. 
,,Maar die donkere nachten hebben ook een 
voordeel. De sterrenhemel is wonderschoon. 
De hemel is ‘s nachts kleurrijk, je kunt er de 
melkweg zien. Ik hoop dat we al snel op de 
nieuwe school kinderen kunnen leren over de 
planeten.”Door Leonora de Vries

Frank wil kinderen een kans geven

’Fantastisch dat Hoogeveen zich 
inzet voor de School van Frank’

Het lijkt zo ver weg: een school in Tanzania. Dat is 
het ook op ruim 10.000 kilometer afstand. Maar 
wanneer je initiatiefnemer Frank Bigirwamungu 

over zijn geboortestreek Rubya en de plannen voor 
een lagere school hoort praten komt dit verre oord 
ineens dichtbij. Zijn donkere ogen stralen wanneer 

hij vertelt over het land, de inwoners, de cultuur en 
het eten. Zelfs wanneer hij spreekt over de 

problemen en zorgen in Rubya over bijvoorbeeld 
het lesniveau op scholen. Want gepassioneerd als 
de Afrikaan is, wil hij aan de kwaliteit van onder-
wijs juist wat doen. Niet klagen maar aanpakken.

Johnson, Frank en Helga vertellen 
openhartig over het slechte openbare 
onderwijs in Tanzania en tal van 
andere problemen in hun land.
Foto André Weima

Frank Bigirwamungu en zijn zus Helga 
springen een gat in de lucht dat Rubya 
een school krijgt.
Foto André Weima


