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Geachte donateur/geïnteresseerde, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u een fotoverslag van de voortgang rond de bouw van de school in 
Rubya – in Hoogeveen en omstreken ook bekend als de “School van Frank”. Er is hard 
gewerkt de afgelopen maanden. 
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Op deze foto’s is goed te zien dat een gedeelte van de school op een helling ligt. Dat 
betekent lange pilaren die zo dadelijk moeten dienen als dragers van de vloer. Zoals u ziet 
moet bijna alles met de hand worden gedaan. Er werken op de bouw zowel mannen als 
vrouwen. 

 
 
 



Nieuwsbrief 
oktober 2015 

 

 

Stichting Shoma  IBAN NL55ABNA0501354158  
Valeriaan 4  K.v.K 04076887  
7909 HC Hoogeveen  www.shoma.nl 
0528-235100  

 
 

 
 
 
 

Hier wordt beton gestort op het vlakke deel van het schoolterrein. 
Hieronder ziet u nog een aantal foto’s van de verschillende fases van de bouw. 
We hebben gemeend niet elke foto van commentaar te voorzien. Wat ons betreft spreken de 
meeste foto’s voor zichzelf. 
Ook ziet u dat de stenen voor de muren al zijn geperst. 
Zodra de fundering voldoende is uitgehard zal men bezig gaan met het optrekken van de 
muren. 
We gaan er van uit dat we u dan opnieuw een aantal foto’s laten zien, zodat de voortgang 
duidelijk te zien is. 
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De komende maanden brengen we u regelmatig op de hoogte van de vorderingen in de 
bouw van de school. U kunt de voortgang ook op de website en op facebook volgen. 
 


