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Nieuwsbrief Shoma juni 2016 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief brengen wij u op 
de hoogte van de ontwikkelingen rond de bouw van de school, de schoolresultaten van de 
leerlingen en geven we u een overzicht van diverse sponsoracties die in Nederland zijn 
gehouden om ons werk verder te ondersteunen. 
 
 
De start van de school 
 
In januari 2016 zijn we van start gegaan met de kleuterklas en klas 1 (onze groep 3). De 

eerste twee lokalen 
waren klaar om met 
het onderwijs te 
starten. Het derde 
lokaal (nog niet 
afgebouwd) doet 
dienst als eetzaal.
  
 
 
Inmiddels is ook het 
tweede gedeelte van 
het gebouw van een 

dak voorzien. Zonder dak worden de muren te veel aangetast door afwisselend regen en 
zon. 
Van een afstand ziet het er al echt uit als een hele grote school. Op onze website kunt u de 
foto’s bekijken. Van dichterbij is te zien dat er nog een en ander moet gebeuren. 
 
Op dit moment worden de dakgoten rondom de hele school aan het dak bevestigd. 
Van “de grootste familie helpt” hebben we geld gekregen om het derde lokaal verder 
helemaal af te bouwen. Dat gaat de komende maanden gebeuren. 
 
Van de Rotary Enschede-Zuid hebben we geld gekregen om het eerste toilettenblok af te 
bouwen. We hebben met de mensen in Tanzania afgesproken dat in de maand augustus te 
doen. De kinderen hebben dan 4 weken vakantie. 
 
Wat we vooralsnog hebben uitgesteld is het afbouwen en inrichten van het binnenterrein 
(o.a. de drainage). De drainage is een soort betonnen goot aan de binnenranden van het 
schoolgebouw. 
 
Het water dat door de goot wordt opgevangen, wordt weg geleid om zo niet het fundament 
van het gebouw aan te tasten. We hebben dit uitgesteld omdat het nu in Tanzania de droge 
tijd is en er weinig tot geen regen zal vallen. Het blijft uiteraard wel op onze prioriteitenlijst 
staan, evenals het afbouwen van het 4e klaslokaal. In principe willen we volgend jaar 2 
kleuterklassen en klas 1 en klas 2 kunnen huisvesten. 
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De plannen voor het verkrijgen van 
voldoende (bron)water bij de school 
zijn er. We proberen hiervoor 
fondsen enthousiast te krijgen om 
ons hiermee te helpen. 
 
Nog iets verder weg is het plan om 
een volwaardige keuken te bouwen 
met stoves die relatief weinig hout 
verbruiken. De stoves kunnen dan 
tevens voor de bevolking als 
voorbeeld dienen hoe je met veel 
minder houtverbruik kunt koken. 
 
 
Hoe gaat het in de school? 
 
Zoals aangegeven zijn we in januari gestart met 9 leerlingen in de kleuterklas en 18 
leerlingen in de eerste klas. In Tanzania wordt in klas 1 al een aantal toets momenten 

ingebouwd in het 
lesprogramma. De 
resultaten van de laatste 
toets zagen er goed uit. 9 
leerlingen presteren tussen 
80 en 100%, 7 leerlingen 
tussen 60 en 80% en 2 
leerlingen tussen 40 en 
60%. Het hoofd van de 
school geeft aan dat hij 
ervan uitgaat dat alle 18 
leerlingen volgend 
schooljaar (januari 2017) 
overgaan naar klas 2. 

Normaal gesproken hebben deze kinderen al een Engelstalige kleuterklas achter de rug. 
Déze kinderen komen zonder deze voorsprong direct in de eerste klas van de Engelstalige 
lagere school. Een enorme prestatie om dan nu al zo ver te zijn!  
 
De container met heel veel meubels voor de school staat nu op het terrein van de school. De 
tafeltjes en stoeltjes van de school “de Telgenkamp” uit Hengelo worden al druk gebruikt 
(zowel in het leslokaal als ook in de voorlopige eetzaal). 
 
Alle kinderen van onze school beschikken thuis over een Solar lamp (gesponsord door GDF 
Suez, tegenwoordig ENGIE), zodat er ’s avonds ook gelezen kan worden.  
 
De kinderen krijgen 2 keer per dag een maaltijd. ’s Morgens twee broodjes met iets te 
drinken en ’s middags een warme maaltijd. De warme maaltijden zijn 5 dagen in de week 
verschillend van samenstelling en worden door 2 vrouwelijke koks op een open vuur bereid. 
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Het weer in Tanzania is onder invloed van El Nino dit jaar anders geweest dan gebruikelijk. 
In de regenperiode regende het 
veel harder en vaker dan normaal. 
Nu is de droge tijd echt begonnen. 
Voor onze school betekent dat 
meteen dat iemand ongeveer 400 
liter water per dag vanaf de bron 
naar boven moet sjouwen, omdat 
onze school nu eenmaal op een 
heuvel is gebouwd (het water is 
nodig voor maaltijden bereiden, 
handen wassen en toiletgebruik). 
 
Als de dakgoten geplaatst zijn, 

kunnen die, wanneer het regent, het water opvangen in een 10.000 liter tank. Op dit moment 
is de tank leeg. 
 
 
Projecten in Nederland 
 
Op De Rank in Hengelo hebben de leerlingen meegedaan aan een sponsorloop en er is een 
flessenactie gehouden, waarvan 
een groot deel van de opbrengst 
bestemd was voor Shoma. Ook 
bij de Telgenkamp in Hengelo is 
o.a. een sponsorloop gehouden, 
waarvan de opbrengst gedeeltelijk 
naar Shoma zal gaan. Frank heeft 
op beide scholen een aantal 
presentaties gehouden over het 
leven van een kind in Tanzania in 
vergelijking met het leven van een 
kind hier in Nederland 
 
Van Wolfsbos in Hoogeveen werd 
€ 450,- ontvangen voor de 
afgelopen kerstmarkt en een deel 
van hun sponsorloop tijdens de 
Cascaderun in Hoogeveen. 
Bij het Roelof van Echten College in Hoogeveen werd een Buddy project gehouden, waarbij 
alle leerlingen van de 1e klas zelf mochten bedenken hoe ze geld bij elkaar gingen 
verdienen.  
Er werd o.a. geld opgehaald met een lege flessenactie, het bakken van cup-cakes, 
pepernoten verkopen en een 4 gangendiner verzorgen voor familie. Creatief denken en doen 
door leerlingen hier, voor kinderen in Tanzania. Het eindresultaat was een mooie € 1.500,- 
voor Shoma. 
 
In de 2e week van juni vindt in Frankrijk de Drôme Tour plaats. De sponsoropbrengst van 
deze week fietsen is voor het tweede opvolgende jaar voor Shoma. 
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Tijdens de Afrikaweek op de Alfonsusschool in Enschede heeft Inge-Loes deze maand een 
aantal presentaties gehouden voor 5 klassen. Volgend jaar maart/april gaan die klassen een 
sponsoractie houden voor Shoma. 
 
 
Volgend schooljaar 
 
Zoals al eerder gemeld gaan de kinderen van de kleuterklas en klas 1 over naar het 
volgende leerjaar. We gaan nu weer kinderen selecteren voor het komende schooljaar. 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar nieuwe sponsoren. 
 
Het zou fantastisch zijn als mensen zich zouden opgeven om ook deze kinderen kansen te 
geven. Voor € 350,- per jaar sponsort u een kind om naar onze Engelstalige school te gaan 
en 2 maaltijden per dag te krijgen van de school. 
 
 


