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Geachte donateur/geïnteresseerde, 
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2014. Shoma is blij u te berichten dat het grondwerk 
voor de “School van Frank” in Rubya op maandag 1 september is begonnen. 
Daarna zal begonnen worden met de voorbereiding van de bouw in de vorm van een 
aanbestedingstraject. Verder leest u in deze nieuwsbrief welke acties het afgelopen halfjaar 
zijn gevoerd en een aankondiging van de acties die de komende periode van start zullen 
gaan. 
 
Grondwerk gestart 
Een droom wordt werkelijkheid! De vergunning voor de bouw van de school is verleend. 
Maandag 1 september jl. is begonnen met het grondwerk voor de bouw van de school.  
Frank Bigirwamungu en Klaas Niestijl zijn naar Rubya gereisd om bij de werkzaamheden 
aanwezig te zijn. Er moet heel wat grond worden verzet om het terrein, waarop de school 
wordt gebouwd egaal te maken. We verwachten dat dit werk twee weken zal duren.  
 
Bouw van de “School van Frank” 
Het aanbestedingstraject is in volle gang. We hebben ervoor gekozen om met 3 aannemers 
in zee te gaan. We vragen hen een calculatie op te zetten op basis van de detailtekeningen 
die we hebben gemaakt. Daarbij voegen we een stukslijst van alle materialen  
(of Tanzaniaanse alternatieven) die zij bij de bouw moeten meenemen. Zodra de stukslijst 
klaar is zullen we de drie aannemers om een calculatie vragen. We hopen nog deze maand 
daarover een beslissing te kunnen nemen. 
 
Pepermuntactie 
Op de Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos hebben leerlingen hun maatschappelijke 
stage ingevuld door pepermunt te verkopen. De opbrengst van deze actie bedraagt € 3500,-- 
en komt ten goede aan Shoma.  
 
Cascaderun 

 

Tijdens de editie 2014 van de Cascaderun 
op 13 april, was Shoma één van de goede 
doelen. Bij de inschrijving kon door 
deelnemers en bedrijven een donatie 
worden gedaan om Shoma te ondersteunen. 
Op dinsdag 20 mei ontving Frank 
Birgirwamungu namens Stichting Shoma 
een cheque ter waarde van € 3.138,00 uit 
handen van het bestuur van de Cascaderun. 
Daarnaast heeft een aantal bestuursleden 
en vrijwilligers van Shoma zich laten 
sponsoren voor hun prestatieloop tijdens  

de Cascaderun. Deze sponsoring heeft € 900,- opgebracht. 
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Estafette-actie 
De christelijke lagere scholen (onder de naam Pricoh), hebben in Hoogeveen, in het kader 
van hun 150 jarig jubileum op alle 8 scholen acties gehouden voor Shoma. Samen hebben 
de leerlingen € 1546 opgehaald met al hun acties! 
De verschillende acties van alle onderdelen van het Roelof van Echten College hebben het 
fantastische bedrag van € 6484 opgeleverd.  
 
40 dagen-project 
 In Burgum wordt in de aanloop naar Pasen jaarlijks door de Raad van Kerken een “40 
dagen-project” georganiseerd. Een derde deel van de totale opbrengst was dit jaar bestemd 
voor Shoma. Op onze rekening werd € 5721,65 bijgeschreven!! 
 
Slach om è Mar 
Op zaterdag 19 april 2014 is in Burgum de prestatieloop “Slach om è Mar” gelopen. 
 Een prachtig loopevenement rondom het Bergumermeer, met daaraan gekoppeld een goed 
doel. Dat goede doel ligt op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.  Dit jaar heeft de 
stichting “Slach om è Mar” Shoma gekozen als het goede doel.  
De prestatieloop vond plaats onder uitstekende weersomstandigheden. Het parcours was 
zonovergoten en de temperatuur was ideaal voor snelle tijden. 
Een belangrijk onderdeel van het loopevenement was dat ongeveer 200 kinderen van de drie 
basisscholen zich konden laten sponsoren.  

 

De leerlingen die de meeste 
sponsoren of het hoogste bedrag 
aan sponsorgeld op hun 
sponsorkaart hadden staan, 
kregen een prijs. 
Isabella Hoekstra, Mare Tjepkema 
en Janna v.d. Berg kregen een 
gezinskaart voor Slagharen, Sieds 
Haven en Iris Grijpstra een kaart 
voor pretpark Sanjesfertier. 
De prijzen werden uitgereikt door 
Frank Bigirwamungu, bestuurslid 
van onze stichting Shoma. 

 
De acties rond de “Slach om ‘e Mar” leverden het fantastische bedrag van € 10.675,-- op. 
 
Singelloop  in Enschede 
In september werd er door endoscopie-verpeegkundigen uit het MST Enschede meegedaan 
aan de Singelloop. Dankzij persoonlijke sponsoring werd in totaal €1.000,- bij elkaar 
gebracht. Weer een mooi bedrag. 
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Groei-kweekpotjes 
In maart hebben de openbare scholen van 
de Stichting Bijeen in Hoogeveen en de 
dorpen een bloeiende actie voor de “School 
van Frank” gehouden. De kinderen van de 
scholen hebben groei-kweekpotjes verkocht 
en de winst van de verkoop is bestemd voor 
ons project in Rubya. De kinderen hebben 
het mooie bedrag van € 1533,28 bij elkaar 
gebracht. 
 

 

 
Komende acties 
Voortgezet onderwijs 
Op alle drie de scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen zijn weer acties in 
voorbereiding. Dat geldt voor het Alfa College, het Roelof van Echten College en voor het 
Wolfsbos College. Zij hebben zich allemaal ook vorig schooljaar al heel erg ingezet om, wat 
men in Hoogeveen noemt “De school van Frank”, waar te maken. 
 
Drôme Tour 
 De Drôme Tour is een zesdaags fietsevenement voor de sportieve toerfietser in het 
departement La Drôme in Frankrijk. Als u met deze Tour meefietst, doet u meer dan een 
sportieve prestatie neerzetten: u fietst voor het goede doel! In 2015 en 2016 is dat goede 
doel:Shoma. Uitgebreide informatie over de Drôme Tour vindt u op onze website en op 
www.drometour.com . 

 

 
 
 
Shoma Regulier 
Oorspronkelijk hebben we Shoma opgericht om, kinderen die niet naar school kunnen, toch 
de kans te geven naar school te gaan. 
Dat doen we als Shoma nog steeds. Tijdens ons laatste bezoek aan Rubya hebben we 
afgesproken dat we volgend jaar 320 kinderen sponsoren. 
Daar waren alle moeders, die in de verschillende dorpen rondom Rubya ons helpen, heel erg 
blij mee. 
Daarvoor is volgend jaar ongeveer € 12.000 nodig. Voor schoolkleding, boeken, schrijfgerei, 
ziektekostenverzekering, rugzak, sokken en schoenen. 
Naast ons project hebben we sponsoren die dit jaarlijks ondersteunen.  
 

Meer sponsoren zijn altijd heel erg welkom! 

http://www.drometour.com/

