
Leonora de Vries

Voor de opening van de 
school is een delegatie van 
stichting Shoma naar Tan-

zania gereisd. ‘Een week voor de 
opening schrok ik wel. Er moest 
nog zoveel gebeuren’, vertelt 
Frank Bigirwamungu van Sho-
ma. ‘De volgende dag hebben we 
met de aannemer gesproken. Hij 
verzekerde ons, dat in ieder ge-
val maandag 25 januari de school 
geopend zou kunnen worden. De 
dagen erna is er door heel veel 
mensen heel hard gewerkt om 
twee lokalen (één voor de twee 
kleuterklassen en één voor klas 1 
van de basisschool) klaar te krij-
gen. We moesten een eindspurt 
trekken. We hebben prioriteiten 
gesteld en zijn toen aan de slag 
gegaan. We hebben heel wat op 
en neer gereden om spullen te 
halen: ramen, cement, deuren, 
verf, toiletpotten en speciaal zand 
om de muren mee af te werken. 
Bij alles moesten we ook nog eens 
goed rekenen hoeveel we nodig 
hadden, want het geld is bijna 
op. Het was een week van ren-
nen, vliegen en veel autorijden. 
We werkten in vier groepen, met 
ieder zijn eigen klussen. Alles liep 
door elkaar heen, maar het lukte.’ 
Ook al werd er zelfs op de dag van 
de opening nog gewerkt. ‘Het re-
gende pijpenstelen, dus de men-
sen kwamen wat later, maar ook 
toen de genodigden er al waren 
heeft mijn zwager Johnson nog 

een raam in het pand gezet’, lacht 
Frank inmiddels opgelucht. 

Op de helft van de school zit nu 
een dak en in dat deel bevinden 
zich ook de twee klaslokalen die 
nu in gebruik zijn. In het andere 
overkapte deel zitten de toilet-
ten 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. 

Achterneefje Alain
‘We zijn gestart met een kleu-

terjuf en twee leraren. Iedere 
middag wordt er voor de kinderen 
een maaltijd gekookt, ‘s avonds is 
er bewaking aanwezig. Elke week 
melden zich nieuwe leerlingen 
aan, nu ze hebben gezien dat de 
school echt is begonnen. Mijn 
achterneefje Alain is een van de 
leerlingen. Het is een vrolijk kind. 
Ik ben zo benieuwd wat daar over 
een paar jaar uit komt. Hij spreekt 
nu de lokale taal. Straks kan hij 
echt meepraten in het Engels. Dat 
doet me wel iets. Ik ben positief 
gestemd over de toekomst van de 
school.’

Met een kerkdienst in de open-
lucht is de school gezegend door 
de priester. ‘Dat moest van mijn 
moeder. De bewoners van Rubya 

zijn erg religieus. Een school die 
niet gezegend is, kan echt niet. 
Bij de opening waren ook de non-
nen van het nabijgelegen zieken-
huis aanwezig. Dat was goed. Het 
is belangrijk dat zij zien hoeveel 
energie we in deze school steken. 
We hopen dat het ziekenhuisper-
soneel besluit om hun kinderen 
naar onze school te laten gaan. 
De mensen uit de omgeving moe-
ten ook vertrouwen hebben in de 
school. Het was prachtig om te 
zien hoe enthousiast de juf en 
meester zijn over het deel van de 
school dat al klaar is. We moes-
ten helaas bankjes lenen, omdat 
de container met daarin de hele 
schoolinventaris van basisschool 
de Telgenkamp uit Hengelo nog 
steeds niet gearriveerd was.’ 

Die container kwam enkele da-
gen later toch nog aan. ‘Dat was 
echt een feestje. Dat die contai-
ner kwam, gaf een megaboost. 
Toen wist iedereen dat het echt 
serieus was. Iedereen keek zijn 
ogen uit. Wat een mooie meubels 
en wat zitten die stoelen lekker. 
Zulke positieve geluiden hebben 
we nodig. Nu moeten we het na-
melijk waar gaan maken.’

De opening van de school, 
die de naam KEMPS (Kashasha 
Englisch Medium Pre-Primary 
School) heeft gekregen, betekent 
een nieuwe fase. ‘Iedere fase is 
anders, maar ook spannend. Ze-
ker met de bouw hadden we het 
druk, maar bij het lesgeven kijken 
we toe vanaf de zijlijn. 

Regenseizoen komt eraan
De school wordt nu verder af-

gebouwd. ‘Als eerste moet het 
dak op de rest van het gebouw, 
dit in verband met het naderen-

de regenseizoen. Vervolgens is 
het plaatsen van de dakgoten van 
belang, om zodoende regenwa-
ter te kunnen opvangen voor on-
der meer de keuken en toiletten. 
Daarna wordt ook de keuken in-
gericht met een speciaal duur-
zaak houtgestookt fornuis. En 
niet te vergeten krijgen de leer-
lingen een eigen uniform. De stof 
bestellen we in Oeganda. We zijn 
aan het uitzoeken of de naaisters 
uit Rubya die uniforms kunnen 
maken of dat we dit ergens an-
ders moeten laten doen.’ 

Sponsors zijn bij het project 
van groot belang. Dat geldt zo-

wel voor de sponsors die voor 
350 euro per jaar een kind willen 
sponsoren, maar het geldt even 
zo goed ook voor de sponsors die 
ons met andere bedragen willen 
(blijven) ondersteunen. Frank: 
‘We hopen de komende maanden 
voldoende sponsors te vinden, 
om nog een aantal van onze prio-
riteiten te kunnen realiseren. Het 
enthousiasme van de leraren en 
kinderen in Rubya helpt enorm 
bij het verder gaan met ons pro-
ject. Ik ben apetrots dat het ons is 
gelukt. De lessen zijn gestart. Er is 
een hele last van mijn schouders 
gevallen.’

�De komst van de container met schoolmeubels gaf  een megaboost

Bijna dertig kinderen gaan naar ‘School van Frank’

 Shoma

HOOGEVEEN / RUBYA - 

De lessen op de School van 
Frank zijn van start gegaan. 
29 kinderen uit de omge-
ving volgen er Engelstalige 
lessen in de twee kleuter-
klassen en de eerste klas. 
De school zal komende ja-
ren ieder jaar een klas erbij 
krijgen. Zo groeit de school 
met de kinderen mee.

OPMERKELIJK De School van Frank 
heet voortaan KEMPS (Kashasha 
Englisch Medium Pre-Primary School)
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