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Beste donateurs en andere belangstellenden,
Met veel dank voor uw steun sturen wij u de eerste nieuwsbrief van 2016.
Opening van de Engelstalige lagere school.
Op 17 januari is een groep van ons bestuur naar Rubya in Tanzania gegaan om de
school officieel te openen.
Toen we maandag 18 januari aan het einde van de dag bij de school aankwamen,
zagen we dat er nog veel moest gebeuren.
De volgende dag hebben we
met de aannemer gesproken.
Hij verzekerde ons, dat in ieder
geval maandag 25 januari de
school geopend zou kunnen
worden. De dagen erna is er
door heel veel mensen heel
hard gewerkt om 2 lokalen ( één
voor de 2 kleuterklassen en één
voor klas 1 van de basisschool)
klaar te krijgen zodat er vanaf
25 januari les gegeven zou
kunnen worden.
Uiteindelijk is het gelukt, zeker ook met het doorzettingsvermogen van de mensen
daar, om de school officieel te kunnen openen.
Hoe staat de school er nu bij?
Op de helft van de school zit nu
een dak en in dat deel bevinden
zich ook de 2 klaslokalen die nu
in gebruik zijn. In het andere
overkapte deel zitten de
toiletten voor jongens en
meisjes en de ruimte voor de
leraren en de staf. De vloeren
zijn netjes afgewerkt en de
schoolborden zitten tegen de
wand.
We zijn gestart met een kleuterjuf en twee leraren. Iedere middag wordt er voor de
kinderen een maaltijd gekookt, ‘s avonds is er bewaking aanwezig.
Het was prachtig om te zien hoe enthousiast de juf en meester zijn over het deel van
de school dat al klaar is. We moesten bankjes lenen, omdat de container, met daarin
de hele schoolinventaris van de Telgenkamp uit Hengelo, nog steeds niet
gearriveerd was.
Blij verrast waren we toen op 5 februari de container alsnog arriveerde en de
kinderen inmiddels hun eigen tafeltje en stoeltje hebben, geweldig!!
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Op dit moment wordt er les gegeven aan 29 kinderen. 10 in de 2 kleuterklassen en
19 in klas 1 van de lagere school. Elke week melden zich nieuwe leerlingen aan, nu
ze hebben gezien dat de school echt is begonnen.
Wat moet er allemaal nog gebeuren aan het gebouw en wat heeft daarbij
prioriteit?
De hoogste prioriteit is het plaatsen van het dak
op de rest van het gebouw, dit i.v.m. het
naderende regenseizoen.
Vervolgens is het plaatsen van de dakgoten van
belang, om zodoende regenwater te kunnen
opvangen voor o.a. de keuken en toiletten.
In de bestuursvergadering van 10 februari
hebben we veel van de projecten die nog moeten
worden uitgevoerd in een prioriteitenlijst
samengevat. Deze lijst zullen we ook op onze
site vermelden, zodat iedereen kan zien, wat er
allemaal nog gedaan moet worden. Ook hebben
we besloten om het dak op de rest van de school
te laten zetten.
Sponsoren
Sponsoren zijn voor ons project van groot
belang. Dat geldt zowel voor de sponsoren die voor € 350,- per jaar een kind willen
sponsoren, maar het geldt even zo goed ook voor de sponsoren die ons met andere
bedragen willen ( blijven) ondersteunen. We hopen de komende maanden voldoende
sponsoren te vinden, om nog een aantal van
onze prioriteiten te kunnen realiseren. Het
enthousiasme van de leraren en kinderen in
Rubya helpt enorm bij het verder gaan met
ons project.

Wilt u ons ook steunen?
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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!

Stichting Shoma
Valeriaan 4
7909 HC Hoogeveen
0528-235100

IBAN NL55ABNA0501354158
K.v.K 04076887
www.shoma.nl

Nieuwsbrief
februari 2016

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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