Nieuwsbrief
6 december 2015

Geachte donateur/geïnteresseerde,
In deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen
rond onze stichting. Het grote nieuws is dat op 25 januari 2016 de opening van de school zal
plaatsvinden.
Verder zijn we met allerlei dingen tegelijkertijd bezig en dat maakt het hectisch en spannend.
We doen het voor heel veel kinderen die in Tanzania nog nauwelijks kansen krijgen, niet
voor ons zelf. Aan het eind van deze nieuwsbrief doen we dan ook een beroep op u als
lezer/donateur ons vooral ook nu financieel te blijven steunen.
Opening van de school op 25 januari 2016
In de vergadering van 2 december heeft het bestuur besloten om de officiële opening van de
Engelstalige school vast te stellen op 25 januari 2016. Natuurlijk zal dit gepaard gaan met de
nodige festiviteiten. Daarover zullen we u in een volgende nieuwsbrief meer laten weten. We
zullen zeker ook een aantal mensen die mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van de
school vragen daarbij aanwezig te zijn. Dit alles uiteraard op eigen kosten.
Buddy project op het Roelof van Echten College in Hoogeveen
De afgelopen weken hebben Willem Urlings en Ton Bargeman twee lessen verzorgd over
het Buddy project van Shoma. Daarnaast hebben de leerlingen van alle brugklassen
kennisgenomen van de verschillen in cultuur, het leven van scholieren en het leven van
ouderen. Aan de leerlingen is gevraagd een project te verzinnen waarmee ze hier geld
kunnen verdienen om daar een kind naar school te laten gaan. Frank heeft op 25 november
de bijbehorende prijzen uitgedeeld. Het grootste bedrag is opgehaald door drie leerlingen die
op hun oude lagere school in alle klassen een zelfgemaakte presentatie hebben gegeven
over het leven in Tanzania. Daarna hebben ze alle klassen gevraagd lege flessen mee naar
school te nemen. Opbrengst € 241,50 – “kunnen toch mooi 6 kinderen door onze actie naar
school”, aldus één van de kinderen. De totale opbrengst is € 1.452,-.
Stand van zaken rond de bouw van de school
De bouw van de school vordert snel. In de laatste nieuwsbrief hebben we u een groot aantal
foto’s laten zien van
de verschillende
fasen van de bouw.
De afgelopen weken
hebben de mensen in
Rubya en omgeving
meegeholpen met het
klaarmaken van de
muren.
Nu is men bezig met
het aanbrengen van
de lateien bovenop de
muren. Daar komen
grote haken in te
zitten waar
vervolgens de
dakconstructie op zal
worden bevestigd.
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Onze kas in Nederland
begint behoorlijk leeg te
raken. Daarom hebben
we de mensen in
Tanzania gevraagd zich
nu vooral te richten op
het klaarmaken van de
eerste 4 lokalen en de
daarbij behorende
toiletten. We willen
namelijk in januari 2016
beginnen met twee
kleutergroepen en de
eerste klas van de lagere
school.
Container met schoolmeubels komt op 26 december aan in Dar es Salaam
Voor de zomervakantie hebben we
van basisschool Telgenkamp in
Hengelo alle meubels gekregen,
omdat zij nieuwe tafeltjes en stoeltjes
hebben gekocht. We hebben deze
meubels vervolgens in een grote
container geladen, samen met
kasten, lerarentafels en stoelen. Het
heeft heel lang geduurd om er voor
te zorgen dat we geen invoerrechten
hoeven te betalen (zogenaamde
certification of donation). Nu dat is
gelukt, kan de container op weg naar
Rubya via Dar es Salaam. We gaan
er van uit dat de container
vervolgens in de eerste week van
2016 bij de nieuwe school zal staan.
Coördinatie en taskforce
U zult wel denken: “Met de bouw van een deel van de school zijn jullie er nog niet.” Dat klopt.
Tijdens hun bezoek aan Rubya hebben Frank en Ton uitvoerig gesproken met een potentiële
coördinator voor de school. Daarbij zijn goede afspraken gemaakt met onze man in Rubya.
Hij zal voor ons heel veel werk doen om de school in januari te laten starten. Hij wordt
verantwoordelijk voor het aannemen van leraren - 4 in totaal - en hij moet er voor zorgen dat
er zich voldoende kinderen aanmelden bij de school.
Ook zal hij zorgen voor boeken, schriften en alle andere dingen die de leraren nodig hebben
in de klas om les te kunnen geven. Hij zal verder zorgen voor voldoende kookgerei om voor
alle kinderen elke dag een maaltijd te bereiden. Tenslotte is hij verantwoordelijk voor het
aannemen van de koks, chauffeur, bewakers (non-teaching staff).
Hij hoeft dat allemaal niet alleen te doen. Er is een Taskforce opgericht in Rubya bestaande
uit vijf mensen vanuit verschillende disciplines. Als een soort bestuur zullen zij hem helpen
bij een aantal hierboven beschreven activiteiten en taken.
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De “Shoma moeders” en hun rol
Zoals u zich nog wel herinnert, zijn wij als stichting in 2005 begonnen met kinderen, die
anders niet naar school zouden gaan, te sponsoren om naar de Tanzaniaanse school te
kunnen gaan. Dat doen we nog steeds. We proberen echter ook dat aantal langzaam af te
bouwen, zeker nu de nieuwe Engelstalige school gaat starten. Voor de kinderen die naar de
Tanzaniaanse school gaan, betalen we € 40,- per jaar voor schooluniform, sokken, schoenen
en schrijfgerei. Het onderwijs is in het Swahili en het aantal kinderen per klas is groot (60 tot
80 kinderen per klas). In 2016 zullen we 310 kinderen op deze manier ondersteunen. In 2017
zullen we nog 280
kinderen op deze manier
ondersteunen.
We hebben onszelf nu
ook als doel gesteld een
deel van de kinderen die
naar de Engelstalige
school zullen gaan, en
het zelf niet kunnen
betalen, te sponsoren.
Deze kinderen krijgen
uitsluitend les in het
Engels. Er zitten niet
meer dan 40 kinderen in
een klas. Ze krijgen
tussen de middag een
warme maaltijd. Alle
kinderen hebben hun
eigen boeken en ze
krijgen les van door ons
geselecteerde
Engelssprekende leraren.
Daardoor is de kans dat
deze kinderen na de lagere school kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs heel
groot. Om deze kinderen zo’n kans te geven is per kind en per jaar € 350,- aan schoolgeld
nodig. Ons doel is dat 30 % van die kinderen door onze stichting gesponsord zullen worden.
De overige 70% zal bestaan uit
kinderen waarvan de ouders dit
schoolgeld zelf kunnen betalen.
Met de “Shoma moeders” hebben
we afgesproken dat zij een aantal
leerlingen per klas mogen
voorstellen, die dan door ons
gesponsord zullen worden. Dat zijn
dus kinderen van hele arme ouders,
waarvan zij vinden dat die kinderen
een kans moeten krijgen.
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Wilt u ons blijven steunen?
Zoals we in het begin van deze
nieuwsbrief al hebben aangegeven is het
voor ons als stichting spannend en
hectisch. In principe strijden we op drie
fronten.
We zijn dit jaar en volgend jaar nog druk
bezig met de afbouw van de nieuwe,
Engelstalige school. Tegelijkertijd start
het schooljaar in de derde week van
januari en dus opent onze Engelstalige
school dan ook voor het eerst haar
deuren met 3 klassen en 4 leraren.
Daarnaast ondersteunen we 310
kinderen om naar de bestaande
Tanzaniaanse scholen te gaan. De eerste
helft van het budget daarvoor is twee
weken geleden overgemaakt naar Rubya,
zodat de “Shoma moeders” kunnen
beginnen met het maken van de
uniformen voor de kinderen die op 12
verschillende bestaande scholen zitten.
Al dit werk is alleen maar mogelijk als u
ons blijft steunen. Voor die steun zeggen
wij u namens de kinderen in Tanzania
“hartelijk dank”.

Word donateur!
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Aanmelding als donateur van stichting Shoma
Door onderstaand formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen, geeft u
een kind in Rubya Tanzania een betere toekomst.

Ondergetekende
Naam en voorletters:

……………………………………………………….. m/v

Adres:

………………………………………………………..

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………..
Emailadres:

……………………………………………………......

a) Ondergetekende wil graag een bedrag van ………………per maand/kwartaal/jaar* ter beschikking
stellen aan de leerlingen die worden gesponsord om naar de Tanzaniaanse lagere school te gaan.
b) Ondergetekende verklaart een kind in Rubya te willen sponsoren ad € 350,-, dat daardoor een
jaarlang naar de Engelstalige school kan gaan, met ingang van:
…………………………………………………

Ik wil wel/niet* uw nieuwsbrief per mail ontvangen.

Dit formulier kunt u ook sturen naar: bargemana@hetnet.nl of info@shoma.nl

Datum:

Handtekening:

(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Help mee en word donateur!
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Sponsoring van kinderen op de lagere school
Sinds de zomer van 2005 sponsort stichting Shoma kinderen in Rubya Tanzania die anders
niet naar school kunnen gaan. In 2016 willen wij 310 kinderen sponsoren. Deze kinderen
komen uit arme gezinnen ( vaak zijn het weeskinderen), die dit zelf niet kunnen betalen.
De kosten per kind bedragen € 40,- per jaar.
Voor dat geld krijgen zij een schooluniform, een rugtas, schoenen, sokken, schrijfgerei en
hebben zij een ziektekostenverzekering. Het onderwijs op de Tanzaniaanse scholen is gratis.
Er wordt les gegeven in Swahili.
Na verloop van jaren zijn wij als stichting tot de conclusie gekomen dat het veel beter zou
zijn om een Engelstalige school op te richten, om zodoende een betere doorstroming naar
het vervolgonderwijs te krijgen.
Toen bleek dat er in de wijde omgeving geen school leeg stond hebben wij drie jaar geleden
besloten zelf een school te gaan bouwen
In de drie jaren die volgden heeft onze stichting heel veel acties uitgevoerd om geld voor de
school in te zamelen. In Hoogeveen kreeg dit de naam “ de school van Frank”.
In januari 2016 gaan we starten met 2 kleutergroepen en klas 1 van de lagere school. Het
schooljaar loopt in Tanzania van januari tot december.
De individuele sponsoring van een kind dat naar de Engelstalige school gaat bedraagt
€ 350,- per jaar.
Hiermee zijn alle jaarlijkse schoolkosten betaald.
- Boeken en schrijfmaterialen
- 2 schooluniformen
- Een maaltijd op school
- Dagelijks vervoer met de bus
- In kleine klassen van maximaal 40 kinderen
- Ziektekostenverzekering
- Engelstalige leerkrachten en non teaching staff
Een keer per jaar verzorgt de school informatie over alle gesponsorde leerlingen.
Over hoe het met de leerling gaat en welke vorderingen er worden gemaakt.
Voor deze verschillende activiteiten zoeken wij sponsoren die ons willen helpen dit werk
voort te zetten. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen wanneer u ons op een of andere
manier zou willen ondersteunen. (zie het formulier hiervoor).
Naast al deze activiteiten zullen wij in 2016 nog heel veel activiteiten ontwikkelen om de
school af te bouwen en zo snel mogelijk een keuken te bouwen, waar we duurzaam willen
koken met heel weinig houtverbruik.
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