
JAARVERSLAG 2013 STICHTING ONDERWIJSBEVORDERING NOORD-WEST TANZANIA  (SHOMA). 
 
Het hele jaar 2013 heeft in het teken gestaan van ons project om in Rubya een English Primary 
School te bouwen om daarmee de ontwikkeling van het hele gebied een impuls te geven. 
Daarnaast werden onze reguliere 350 scholieren niet vergeten. Er waren voldoende (reguliere) 
middelen beschikbaar om onze oorspronkelijke doelstelling waar te kunnen maken. 
Alle 350 kinderen zijn door Shoma Tanzania geregistreerd en van een foto voorzien. 
Om een indruk te krijgen van de kosten voor 350 leerlingen volgt onderstaand schema; 
 
National Health Insurance Fund                                      3,5  mln. Shilling. 
Uniforms                                                                              4,4  ,,            ,, 
Schoenen, sokken,rugtassen, boeken en pennen     13,0  ,,             ,, 
Nationale examens                                                            2,8   ,,            ,, 
Totaal                                                                                 23,7   mln. Shilling         

Omgerekend 11.000 Euro. 
Daarnaast nog allerlei kleinere kosten voor de organisatie in Tanzania, waaronder een deel van de 
begrafeniskosten van twee van de kinderen, die door ons werden gesponsord. 
 
Het bestuur heeft in 2013 10 keer vergaderd, vaak met 1 of 2 ondersteunende leden vanuit de 
Millennium stichting Hoogeveen. In haar vergadering van 23 januari is het bestuur akkoord gegaan 
met de eerste grote uitgave voor het project van 6500 Euro ( voor meer details zie het financiële 
verslag). Gedurende het jaar 2013 is door het bestuur hard gewerkt om de fondsenwerving van de 
grond te krijgen. Dit was, mede gezien de economische omstandigheden, geen sinecure. Van 2 tot 14 
maart hebben drie leden van het bestuur een bezoek gebracht aan Rubya Tanzania, om het concept 
projectplan met de autoriteiten van Muleba te bespreken. Het definitieve plan hebben we nodig om 
alle vergunningen rond te krijgen in Tanzania. Het uiteindelijke projectplan is een mooi document 
geworden dat we aan iedereen kunnen laten zien! 
Ook werden gesprekken gevoerd met aannemers voor het grondverzet en de bouw van de school, 
om een goed beeld te krijgen van de werkelijke kosten van het project. 
Alhoewel we toen het beeld hadden, dat de vergunning om met de school te kunnen beginnen 
binnen handbereik lag, waren alle vergunningen aan het einde van dit jaar nog niet geregeld. Ook bij 
een tweede bezoek in december waren de vergunningen en de onderliggende stukken nog niet 
goedgekeurd. 
Wel is er ook toen goed overleg geweest met de plaatselijke potentiële bestuursleden van de school ( 
iedereen staat te trappelen van ongeduld). 
Onderstaand worden de projecten die in 2013 aan de orde zijn geweest kort behandeld. 
De ondersteuning van de Millenniumstichting heeft ons daarbij enorm geholpen. Die ondersteuning 
kreeg o.a. handen en voeten via wekelijkse publicatie van de thermometer van de “school van 
Frank”, in de Hoogeveensche Courant. Daarnaast hebben leden van de Millenniumstichting ons 
ondersteund bij presentaties en acties. 
 
Acties in Hoogeveen.  
 
Alfa College.  
Samen met de studenten van het Alfa College hebben Jaap, Klaas en Gerrit gezorgd voor goede 
tekeningen voor het schoolgebouw. Deze tekeningen zullen bij de offerte en de werkelijke 
aanbesteding van de school volop worden ingezet. Dit alles onderbouwd met sterkteberekeningen 
enz. Ook heeft het Alfa College een aantal kleinere sponsoractiviteiten uitgevoerd in het kader van 
het project. Een evaluatie rond de effectiviteit van de samenwerking zal na de vakantie in 2014 
worden omgezet in nieuwe acties. 
 



Wolfsbos. 
 
De samenwerking met Wolfsbos liep in het begin wat moeizaam. Nadat van beide kanten vaste 
contactpersonen zijn aangewezen, verloopt de samenwerking prima. 
Wolfsbos heeft voor ons 30.000 tulpenbollen ingepakt in 3000 doosjes ( gesponsord door SPH ) en 
daarna de doosjes voorzien van etiketten. Voorwaar een hele klus! Daarnaast heeft Wolfsbos een 
grote pepermunt actie gehouden. Met hele mooie resultaten. Willem Urlings en Jan Hendriks hebben 
samen met ons een aantal presentaties gehouden voor alle deelnemende klassen. De activiteiten 
werden aan het einde van het jaar afgerond met een kerstmarkt, waarbij ook Shoma werd 
betrokken. 
 
Roelof van Echten. 
 
De samenwerking met Roelof van Echten verliep voortreffelijk mede ook doordat ook hier beide 
partijen een contactpersoon hebben aangewezen, bij hen in de persoon van Martin Werink. 
Prima planning van de presentaties vanuit Shoma en hele mooie resultaten van de 
bloembollenacties. 
 
Lagere scholen. 
 
Er is in 2013 contact geweest met beide overkoepelende lagere school directies. Willem Urlings heeft 
ons daar op weg geholpen. Beiden hebben aangegeven in 2014 daadwerkelijk  acties te gaan houden 
om op die manier een bijdrage te leveren aan ons project. Pricoh heeft in november, via hun 
contactpersoon Martin Werink een communicatieplan ontwikkeld voor de estafette actie die Pricoh 
in het eerste half jaar van 2014 wil gaan uitvoeren. Op dezelfde manier heeft ook het openbaar 
onderwijs via onze coördinator Bert Hazeborg aangekondigd in de eerste helft van 2014 in actie te 
komen. 
 
Alle bovengenoemde scholen hebben aangekondigd ook het nieuwe schooljaar onze stichting te 
blijven ondersteunen. 
 
Service clubs. 
 
Willem Urlings heeft geprobeerd de service clubs van Hoogeveen bij elkaar te krijgen om samen met 
elkaar in actie te komen voor Shoma en dat uit te dragen. Dat is helaas niet gelukt. 
Wel hebben we presentaties gehouden bij de Schoroptimisten ( Frank en Jan Hendriks)  en de 
Rotaryclub Hoogeveen (Frank). De Schoroptimisten hebben een mooie bijdrage gegeven en van 
Rotaryclub Hoogeveen hebben wij de toezegging van een bedrag van 4000 Euro( te ontvangen na de 
start van het project). Dit bedrag zal waarschijnlijk in 2014 worden ingezet voor het bereiken van een 
Matching Grant bij Rotary International, met een zogenaamde verdubbelaar. 
 
Cascaderun. 
 
In de loop van 2013 zijn we via Willem Urlings in contact gekomen met de organisatoren van de 
Cascaderun. Eind 2013 heeft het bestuur van de Cascaderun besloten dat Shoma is aangewezen als 
het goede doel bij de Cascaderun in april 2014. Aan het einde van het jaar ontstaat steeds meer 
contact met de organisatie rond website uitwisseling en koppeling van website. Hierdoor zijn alle 
deelnemers minimaal in contact geweest met Shoma. 
 
Hoogeveens Christelijk mannenkoor ( HCM). 
HCM heeft op 2 februari in de Grote Kerk van Hoogeveen een benefietconcert gehouden voor ons 
project. Tijdens een later concert mocht Frank 1600 Euro in ontvangst nemen. 



 
Kerken. 
Betty probeert met de overkoepelende organisatie van kerken  in gesprek te komen over een 
gezamenlijke actie. Dat is helaas niet gelukt. 
 Maar er komen wel behoorlijke donaties binnen van meerdere kerken, waarbij in een aantal 
gevallen het zendingsgeld wordt overgemaakt voor ons project. 
 
Ondernemingen. 
 
Via de Millenniumstichting werden stappen ondernomen om ook vanuit het bedrijfsleven met een 
gezamenlijke actie voor Shoma te komen. 
Uiteindelijk heeft deze actie 1568 Euro opgeleverd. De Millenniumstichting is van plan deze actie op 
een andere manier in 2014 voort te zetten. 
 
Burgum. 
Bouw van de school. 
Na het bezoek van een delegatie van het bestuur van Shoma aan Rubya en omgeving heeft de reis 
delegatie de bouwcommissie op de hoogte gebracht van haar bevindingen ter plaatse. De technische 
aspecten worden door Klaas, Gerrit en Jaap verder verwerkt in onze voorstellen. Beton maken hier 
blijkt heel iets anders dan beton maken in Tanzania. 
 
Slach om è Mar. 
Overleg met de organisatie van de Slach om è  Mar heeft opgeleverd dat Shoma en dus ons project 
het hoofddoel is van hun sponsoring voor de loop in april 2014. Ook rondom de loop worden nog 
allerlei acties in gang gezet. 
 
Kerken. 
40 dagen project is eenmalig. 
De ZWOE ( zending werelddiaconaat ontwikkelingswerk en evangelisatie), heeft in 2013 een collecte 
gehouden en heeft een toezegging gedaan voor 5 jaar. 
De zendingscollecte van de protestantse gemeente en de opbrengst van de startzondag bedroeg 
1523,55 Euro. 
 
Reset. 
Bij de opening van de sportschool Reset, heeft de sportschool al haar contacten gevraagd een 
donatie aan Shoma te doen i.p.v. iets voor Reset zelf. De actie zal begin 2014 plaatsvinden. 
Ondertussen weten we dat het in 2014 een hele mooie actie geworden is. Zij gaan nog een aantal 
jaren actie voeren voor Shoma. 
 
Tytsjerksteradiel. 
Hier waren we in 2013 en zijn we in 2014 in gesprek over een project dat daar plaats vindt. Hierbij 
ligt de nadruk op het samen optrekken van alle dorpen, die samen Tytsjerksteradiel vormen. Meer in 
het jaarverslag 2014. De CJFT ( Chr. Jeugdfederatie Tytsjerksteradiel) organiseert acties gedurende 
een jaar. 
 
Scholen van Burgum. 
11 december is er een kerstmarkt georganiseerd door de lagere scholen in Burgum. 
De opbrengst ervan gaat naar Shoma. 
De basisscholen De Arke en Reinboge hadden in 2013 een zendingsgeld actie. Dit krijgt verder geen 
vervolg. 
De kerstmarkt dit jaar werd georganiseerd door P.C.B.O. Tytsjerksteradiel. 
 



 
Allerlei. 
Het maken van een nieuwe website komt voor de vakantie goed op gang. 15 november gaat de 
nieuwe website uiteindelijk live. Erwin heeft er iets moois van gemaakt. 
 
Heel veel tijd en aandacht is gestopt in het analyseren van fondsen uit het fondsenboek. Uiteindelijk 
hebben Jaap en Peter 24 fondsen geselecteerd om aan te schrijven. Uiteindelijk heeft dit bij 3 
fondsen tot een ( zij het bescheiden) resultaat geleid. 
 
Ook hebben we contact gezocht met het Lilianefonds en de Wilde Ganzen. Tijdrovende projecten 
echter nog zonder resultaat tot dit moment. 
 
Zo ging een jaar snel voorbij. Een jaar waarin heel veel zaken zijn opgepakt om ons uiteindelijke doel 
te kunnen realiseren. Zover zijn we nu nog niet. Maar 2013 eindigt wel met het besef dat we ook in 
2014 aan de bak moeten, omdat we het niet voor niets krijgen. Wel heel mooi dat een aantal 
organisaties heeft aangegeven zich voor langere tijd aan onze organisatie te verbinden. Zo groeit de 
hoop dat het ons misschien in 2014 toch kan gaan lukken. 
 

A. Bargeman 
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