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Geachte donateur/geïnteresseerde,
In deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag van de “kerstreis” van een aantal
leden van onze stichting naar Rubya en omgeving en een vooruitblik op de
activiteiten van de komende maanden. Deze maanden zijn voor onze stichting
van groot belang, omdat we eind april een beslissing willen nemen of we dit jaar
kunnen gaan starten met het bouwen van het eerste deel van de English Primary
School. Er vinden de komende drie maanden nog heel veel sponsoractiviteiten
plaats. We hopen hierna voldoende geld te hebben om met de eerste fase van de
bouw te kunnen starten.
Reis naar Rubya
Van Kerst t/m Nieuwjaar zijn we in Rubya geweest. Ondanks dat ook in Rubya in
deze periode de scholen en overheidsdiensten gesloten zijn hebben we toch een
aantal belangrijke zaken kunnen regelen. Zo hebben we nog een tweetal
gesprekken gevoerd over de vergunningverlening voor de nieuwe school. Het ziet
er allemaal goed uit en onze mensen in Tanzania ronden alle acties rond het
verkrijgen van de bouwvergunning nu verder af.
We hebben gesprekken gevoerd met de instanties over het inrichten van een
waterpompinstallatie. Hiermee willen we voor de school, maar ook voor de
mensen in de buurt van de school, iedere dag voldoende water op kunnen
pompen. Hoe we dat het beste kunnen doen weten we nog niet, maar daarover
buigen onze technische mensen zich nu.
We zijn wederom geschrokken van de stand van de bananenplantages in Rubya.
Het is bekend dat er een ziekte heerst in de bananenbomen. Dat geldt eigenlijk
overal in de wereld. Voor Rubya is dat een ramp, omdat bananen een belangrijke
bron van voedsel zijn. Dat betekent dat de armoede alleen maar groter dreigt te
worden, waar mensen al zo weinig hebben! Je hoort ook vaker dat de bananen
die er nog zijn, worden gestolen!
Cascaderun Rubya
Samen met kinderen uit het dorp
hebben we wat hard gelopen, om
de sfeer van de Cascaderun over
te brengen naar Rubya. Dat blijft
lastig, maar het is een mooi
gezicht om die jongens en meisjes
daar in Cascaderun hesjes te zien
rondlopen.
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Bloembollenactie
De maanden november en december hebben in het teken gestaan van onze
bloembollenactie. Nadat we eerst bij verschillende scholen hadden geïnformeerd
naar de mogelijkheid om de leerlingen tulpenbollen te laten verkopen zijn we
overgegaan tot de aankoop van 30.000 tulpenbollen. Vervolgens zijn we op zoek
gegaan naar een mooie verpakking en kwamen uit bij SPH kartonnage in
Hoogeveen. Marc Haitsma en zijn mensen hebben 3000 doosjes belangeloos voor
ons gemaakt. De Meanderschool van Wolfsbos heeft vervolgens die 30.000
bollen in de 3000 doosjes verpakt ( een behoorlijke klus voor een grote groep
jongens en meisjes) . Vervolgens hebben ze er ook nog een mooie Shoma sticker
opgeplakt en waren de doosjes klaar voor de verkoop.
Bij de verkoop waren o.a. het
Roelof van Echten College en
het Alfa College betrokken,
naast een aantal bedrijven
en particulieren. Op 22
januari kreeg Frank een
cheque van ruim € 2800 van
het Roelof van Echten
College aangeboden. Een
fantastisch mooi resultaat.
De opbrengst van de andere
verkoopkanalen komt hier
nog bij.

Solar lampen
Tijdens ons laatste bezoek aan Rubya hebben we ook een bescheiden start
gemaakt met het project Solar lampen. GDF Suez heeft ons vorig jaar
gesponsord om er voor te zorgen dat alle kinderen ook thuis zouden kunnen
lezen( het wordt in Tanzania het hele jaar donker rond 7 uur ’s avonds). De
eerste 10 solar lampen hebben we nu bij families achtergelaten. We hebben hen
een aantal vragen voorgelegd waar we bij een volgend bezoek antwoord op
willen hebben. Vragen als; hoe lang gebruik je de lamp per avond; hoeveel
kerosine scheelt het per maand; hoeveel tijd wordt er s’-avonds gelezen enz.
Antwoorden op al die vragen helpen ons om bij de start van de school duidelijk
te krijgen hoe we het moeten gaan organiseren.
Wat gaat er allemaal gebeuren de komende (drie) maanden?
De komende maanden staan in het teken van heel veel acties. In vogelvlucht
gaat het in ieder geval om: een pepermunt actie op de school Wolfsbos (9
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klassen gaan pepermunt verkopen), een estafette actie door alle christelijke
basisscholen in Hoogeveen i.v.m. het 150 jarig bestaan van het PricoH. Elke
basisschool organiseert zijn/haar eigen actieweek, waarvan de opbrengsten naar
ons project gaan. De acties zullen worden gevolgd door de Hoogeveense
Courant.
Daarnaast proberen we als project in te haken op de Cascaderun.
We hopen dat het ons gaat lukken heel veel scholieren te krijgen die, gesponsord
door derden, samen met ons gaan lopen. Vanuit Shoma doen in ieder geval mee;
Klaas, Frank, Marloes, Joey en Ton.
Ook in Burgum vinden veel acties plaats. Twee grote projecten staan op stapel,
waar we veel van verwachten. Het eerste is het 40 dagen project , waarvan de
opbrengst wordt gedeeld met twee andere goede doelen. En net voor Pasen vindt
op 19 april de Slach om ‘e Mar plaats. Dat is een populaire prestatieloop in
Friesland. Er kan een halve marathon, maar ook 11 km gelopen worden. Voor de
schoolkinderen is er een route van 5 km. De totale sponsoropbrengst hiervan
gaat naar ons project.
Zoals u kunt lezen gaan we een paar drukke maanden tegemoet. Het is
spannend of het ons samen met al die scholen, stichtingen en andere donateurs
gaat lukken te bouwen aan meer mogelijkheden voor kinderen in Tanzania.

Namens de kinderen in Rubya: hartelijk dank voor uw steun. Mocht u nog ideeën
voor ons hebben dan horen wij dat graag!
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