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Beste donateurs en andere belangstellenden, 
 
Met veel plezier bieden we u alweer de derde nieuwsbrief van 2016 aan. 
 
Aardbeving bij Bukoba 

Op zaterdag 10 september 2016 
heeft vlakbij Bukoba, dat ligt op 
80 kilometer afstand van onze 
school, een aardbeving 
plaatsgevonden. De beving had 
een kracht van 5.7 op de schaal 
van Richter. Er zijn veel mensen 
gewond geraakt en ook zijn er 
doden gevallen. De materiële 
schade is groot.  
Onze school in Rubya is gelukkig 
gespaard gebleven. 
 
Fondsenwerving 

Werven van fondsen blijft voorlopig noodzakelijk. Daarvoor doen we een beroep op 
organisaties die ons kunnen helpen bij ons werk in Tanzania. 
In de eerste plaats kunnen we melden dat op ons verzoek om samenwerking met 
Wilde Ganzen onlangs positief is gereageerd.  
We vragen hun hulp bij de aankoop van een 2e hands schoolbus en het ontwikkelen 
van een waterproject. Dat waterproject houdt onder andere in dat er om een 
natuurlijke bron een pomphuis gebouwd moet worden. Daar vandaan kunnen we het 
water dan omhoog pompen naar de school. Onderdeel van het project is de bouw 
van een aantal watertanks, zowel voor de school, alsook voor de mensen in het dorp 
rond de school. 
Er is een bron op 400 meter afstand van de school. Deze ligt ongeveer 70 meter 
lager dan de school. U zult zich afvragen hoe waterhalen dan nu in zijn werk gaat. 
Er is al maanden geen water gevallen in Rubya. De natuurlijke bronnen geven nog 
wel wat water. Per dag haalt iemand nu 400 liter op, voor de leerlingen – 30 op dit 
moment - die nu op school zitten. Het water wordt gebruikt voor het bereiden van de 
middagmaaltijd, als drinkwater, voor handenwassen en het schoonspoelen van de 
toiletten. 
Maar volgend jaar komen er 40 leerlingen bij. Dan zal het steeds lastiger worden om 
handmatig aan voldoende water te komen. Als het wel regent proberen we natuurlijk 
ook via de dakgoten voldoende water op te vangen. Uiteindelijk is dat niet de 
oplossing. Honorering van het waterproject is dus dringend gewenst. 
Voor alle acties die wij voeren om de schoolbus en het waterproject te realiseren, 
verkrijgen wij extra steun van Wilde Ganzen. Wilde Ganzen verhoogt de opbrengst 
van de acties voor projecten die wij zelf aandragen met 50%. 
 
De bouw van de school 

Over de bouw van de school is nog veel te vertellen. 



Nieuwsbrief 
oktober 2016 

 

 

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

Van twee fondsen – Stichting De Grootste Familie Helpt en de Johanna Donk-Grote 
Stichting hebben we geld gekregen om de lokalen 3 en 4 af te bouwen. Deze lokalen 
zijn klaar voor gebruik. De lokalen 1 en 2 zijn ook voorzien van plafonds, evenals de 
andere lokalen. Zo kan ook tijdens regen verstaanbaar les worden gegeven. Ook de 

ruimtes voor de 
toiletten en de 
voorlopige 
administratie en 
lerarenkamer zijn 
van plafonds 
voorzien. 
Daarnaast zijn in 
de eerste 4 
lokalen ijzeren 
raamkozijnen 
geplaatst.  
Het volgende wat 

er nu moet gebeuren is het afmaken van de veranda aan de binnenkant van de 
school, het plaatsen van de daarnaast gelegen goot en de dakgoten. Het overtollig 
regenwater wordt opgevangen en zal in een nog te bouwen ondergrondse tank 
worden opgeslagen. Het water kan onder andere worden gebruikt voor het 
schoonhouden van de toiletten. 
 
Hoe gaat het in de school? 
Zoals overal gebeurt er in de school natuurlijk van alles. Maar het belangrijkste zijn 
natuurlijk toch de resultaten van de leerlingen. Zoals het er nu uitziet gaan in januari 
alle kinderen van klas 1 over naar klas 2. 
Halverwege 
december zit het 
eerste schooljaar er 
op. Dat betekent dat 
men in Rubya nu 
bezig gaat met het 
werven van nieuwe 
leerlingen. We hopen 
op een volle eerste 
klas met maximaal 
40 leerlingen.  
Maar dat betekent 
ook dat we de 
komende maanden 
op zoek gaan naar 
nieuwe sponsoren, 
om de ouders die het 
niet zelf kunnen betalen toch de gelegenheid te geven hun kinderen naar onze 
Engelstalige school te laten gaan.  
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Acties voor Shoma 

Begin juni 2016 is de Drôme Tour weer gefietst. De organisatie van deze tour 
doneert twee lang geld aan Shoma. Dit jaar hebben de deelnemers ruim € 4000,- 
voor onze stichting bij elkaar gefietst. De Drôme Tour heeft ook donateurs 
opgeleverd en er komen nog steeds donaties binnen. 
In totaal heeft Shoma de afgelopen twee jaar van Drôme Tour ruim € 6000,- mogen 
ontvangen! 
 
Van de OSG Singelland te Burgum ontvingen we een bedrag van € 1807,22. De 
eerste groepen van de school hebben met elkaar acties bedacht voor Shoma, zoals 
een flessenactie en pizzapunten verkopen op speciale schooldagen. In de laatste 
schoolweek voor de zomervakantie is er een sportdag georganiseerd voor de laagste 
groepen met daaraan gekoppeld een sponsorloop. Ook de komende tijd staan er nog 
acties bij deze school op stapel. 

 
De shirtjes die dekinderen dragen, zijn afkomstig van basisschool “De Rannink” te Delden. De petjes komen van “De 

Korenburg”, een school voor speciaal basisonderwijs te Winterswijk 

 
Sponsoren 

We werken, als stichting, nu op drie fronten: 
Allereerst hebben we nog heel veel geld nodig voor het afbouwen van het 
schoolgebouw van onze Engelstalige school. Daarbij hoort ook het voorbereiden van 
een waterproject voor de school en de aanschaf van een 2e hands busje om de 
kinderen tussen school en huis te vervoeren. 
In de 2e plaats blijven we 300 kinderen per jaar ondersteunen om naar de 
Tanzaniaanse lagere school te gaan. De kosten daarvoor zijn € 40,- per jaar per 
kind. 
In de 3e plaats sponsoren we kinderen die naar onze Engelstalige school gaan ( 
kosten € 350,- per kind per jaar). In januari 2017 (begin van het nieuwe schooljaar in 
Tanzania) komen er zoals - eerder vermeld - 35 eersteklassers bij. Een deel van de 
ouders zal dat niet kunnen betalen, en daarvoor zoeken wij hier in Nederland nieuwe 
sponsoren. De mensen die vorig jaar de eersteklassers hebben gesponsord vragen 
we hen te ondersteunen nu de kinderen in januari naar de 2e klas gaan. 
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Zoals u ziet is het werk van Shoma voor een belangrijk deel afhankelijk van 
sponsoren. Ook voor het volgend jaar is steun van harte welkom. 
 

Wilt u ons ook steunen? 

 

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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