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Geachte donateur/geïnteresseerde, 
 
In deze nieuwsbrief willen wij u kort informeren over de laatste stand van zaken 

rond onze stichting Shoma. 
 

Plannen 2014 
Allereerst hebben we als bestuur 
besloten om ook in 2014, 350 

kinderen te sponsoren. Ze gaan 
naar de bestaande 

overheidsscholen. Deze kinderen 
zouden zonder onze sponsoring 
niet naar school kunnen gaan. 

Wij sponsoren hen met een 
schooluniform, rugzak en overige 

benodigdheden. Dankzij uw steun 
helpen we deze kinderen 
inmiddels voor het achtste jaar, 

waar we in 2005 met 20 kinderen 
begonnen!  
 

 
“De school van Frank” 

Naast deze sponsoring zijn we gestart met een project voor de bouw van een 
nieuwe school in Rubya ( English Primary School). Het doel hiervan is om het 
onderwijs en daardoor de samenleving in Rubya op een hoger 

ontwikkelingsniveau te brengen. 
Met ondersteuning van de Millenniumstichting Hoogeveen zijn we sinds een jaar 

gestart met het project wat in Hoogeveen bekend is als “de school van Frank”. 
Elke week wordt in de Hoogeveensche Courant de stand van de thermometer 
vermeld. De thermometer staat nu (eind november 2013) op ruim € 35.000. 

In de eerste helft van 2013 hebben de scholen Wolfsbos, Alfa College en het 
Roelof van Echten College in Hoogeveen allerlei acties georganiseerd om op die 

manier “de school van Frank” te ondersteunen. Het Hoogeveens Christelijk 
Mannenkoor bracht € 1.600,- op. Ook GDF Suez, de Soroptimisten en Rotary 

Hoogeveen hebben al hele mooie bedragen voor ons binnengehaald. Recent werd 
in schoolkerkdiensten in de Weide ruim € 1.100,- opgehaald. Allen hartelijk 
dank! 

 
Ook in Burgum ( Friesland) steunen verschillende groeperingen Shoma. 

Bijvoorbeeld, de diaconie, de zending- en oudpapiercommissie en meerdere 
scholen. De lagere scholen in Burgum steunen ons, De Arke doet dat al jaren. 
Middelbare scholen bereiden acties voor. De opbrengst van “De Slach om ‘e Mar” 

(zie ook de website), een sponsorloop in Burgum, waaraan langeafstandslopers 
en ook schoolkinderen deelnemen, zal in 2014 aan onze stichting ten goede 

komen.  
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Christiaan Boer is op eigen initiatief een lege 
flessenactie gestart. De stand hiervan is nu al ruim 
€ 300,-. 

Hij gaat hiervoor langs de deur en verzamelde 
flessen op zijn school (’t Kofschip in Hoogeveen). 

In december komt er een poster in supermarkten 
in Hoogeveen (C1000 Nije Nering en AH de 
Weide), waar men de opbrengst van de flessenbon 

kan doneren aan “de school van Frank”.  
 

Ook eind dit jaar en begin volgend jaar staan er in 
Hoogeveen weer allerlei acties op stapel. 
 

 
Terwijl we nu samen met het Alfa College en het Roelof van Echten College 

midden in een bloembollenactie zitten, zijn alle drie de scholen: Wolfsbos, Alfa en 
Roelof van Echten, druk in overleg over nieuwe acties begin volgend jaar. 
Een fantastische opsteker is het dat de organisatie van de Cascaderun de “school 

van Frank” als goed doel heeft omarmd. De commissaris van de Koning in 
Drenthe heeft toegezegd samen met een grote groep Shoma lopers de 

Cascaderun te gaan lopen; allemaal ten bate van “de school van Frank”. 
 
Website 

We hebben een nieuwe website! Onze oude website was onbereikbaar voor 
iPad/tablet bezitters, maar er waren ook allerlei andere ontwikkelingen die het 

noodzakelijk maakten ( films e.d ) om een nieuwe site te ontwikkelen. Erwin 
Liemburg (Cocomedia) heeft de website helemaal gratis gebouwd. We zijn 

natuurlijk benieuwd wat u er van vindt. 
 
Tot slot; mocht u ons nog een steuntje in de rug willen geven dan wordt dat 

natuurlijk zeer op prijs gesteld.   
De volgende nieuwsbrief zal begin 2014 verschijnen. Hierin zult u o.a. meer 

informatie over onze organisatie in Tanzania vinden. Dan hopen we ook een 
planning te kunnen geven over de start van de bouw van de  school in Rubya. 
 

 


