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In 2015 hebben we de besloten om te starten met de bouw van de school in Rubya en met 
het geven van onderwijs in januari 2016. En inderdaad is het ons gelukt om, op kleine schaal, 
te starten met lesgeven aan onze Engelstalige lagere school. Tegelijkertijd moest er 
bouwtechnisch nog veel gebeuren aan de school. Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd 
dat 310 kinderen naar de Tanzaniaanse lagere scholen kunnen gaan. 
 
 
Opening van onze Engelstalige lagere school (KEMPS) 

Het was allemaal op het nippertje, maar het is 
gelukt. Met heel veel doorzettingsvermogen is 
het onze mensen in Rubya gelukt om een deel 
van de school per half januari 2016 zover klaar te 

hebben dat er gestart kon worden met het 
geven van lessen. 
Een delegatie van het bestuur uit Nederland was aanwezig bij de opening, die werd verricht 
door onze voorzitter Jaap Bargeman. De vertaling in het Swahili door Frank leverde 
regelmatig applaus op van de gasten.  
In de kleuterklas zaten aan het eind van het jaar 13 kinderen en in de eerste klas van de 
lagere school zaten 16 kinderen.  
We hadden dit jaar de beschikking over 2 leraressen voor de kleuterklas en klas 1 van de 
lagere school en een hoofd van de school. Er is van alles te doen rond de start van een 
nieuwe school. De leerstof van klas 1 moet ook aansluiten op de landelijke normen vanuit 
het ministerie van onderwijs. 
Daarnaast hadden we de beschikking over 2 vrouwelijke koks en 3 bewakers. 
De twee dames zorgen er elke dag voor dat de kinderen 2 broodjes krijgen en tussen de 
middag krijgen de kinderen een warme maaltijd. Dit wordt voorbereid door Mama Frank en 
haar kleindochter Shaheeda. In de loop van het jaar hebben zich 3 kinderen gemeld, 
waarvan de ouders zelf het schoolgeld betalen.
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Verdere bouw van de school 
In de loop van 2016 hebben we in 
de bestuursvergaderingen vaak 
stilgestaan bij de stand van de 
afbouw van de school. 
In het eerste half jaar hebben we 
veel gesproken over de prioriteiten 
die we daarbij moesten stellen. Zo 
hebben we ervoor gekozen om zo 
snel mogelijk alle lokalen en 
andere ruimtes te voorzien van 
een dak. De invloed van water en 
afwisselend zon op de kwaliteit 
van de muren is groot. Daarna 
hebben we gekozen voor het 

gereedmaken van de lokalen 3 en 4. Inclusief ramen aan de binnenkant en aan de 
buitenkant en in alle 4 lokalen 
ook een plafond. Ook dat is 
uiteindelijk gelukt met de steun 
van de Grootste familie en 
Johanna Donk-Grote Stichting. 
Tot slot hebben we besloten om 
ook te zorgen voor dakgoten om 
zo ook water op te kunnen 
vangen voor de school (daar 
hoorde ook nog bij het 
verplaatsen van de bestaande 
10.000 litertank). In kombinatie 
daarmee hebben we aan de 
binnenkant van de school ook op 
de vloer waterafvoer aangebracht 
(drainage) en tegelijkertijd de veranda’s aan de binnenkant van de school vlak en mooi 
gemaakt. 
 
 
Millenniumstichting 
In 2015 hebben we als afscheidscadeau € 1.000,- ontvangen van de stichting. Uiteindelijk 
hebben we aan het einde van dit jaar nog een keer een bedrag van € 2.000,- gekregen. Dit 
bedrag is rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de Wilde Ganzen, als bijdrage voor 
het waterproject (zie ook de Wilde Ganzen). 
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Rotary Global Grant 
Ook in 2015 zijn we druk in de weer geweest om het geld dat de verschillende Rotaryclubs in 
Nederland hadden opgehaald via de Rotary in Tanzania en de Rotary in Amerika proberen te 
verdubbelen. In januari en in mei hebben we overleg gevoerd met de Rotaryclub in Bukoba 
Tanzania. We hebben uiteindelijk in november besloten om de aanvraag terug te trekken. Er 
was onvoldoende medewerking vanuit Tanzania om ons gepresenteerde project 
gehonoreerd te krijgen. Er werd verschillend geoordeeld over de mate waarin ook de 
bevolking in Rubya zou kunnen profiteren van de door ons voorgestelde projecten! Het geld 
dat de Rotaryclubs hebben opgehaald blijft voor Shoma. We gaan volgend jaar met de clubs 
in overleg hoe we dat geld het beste kunnen besteden. 
 
 
Trein 8.28 
In 2015 hebben we contact gehad met de stichting achter deze mooie naam. Dit heeft 
geresulteerd in een gift van € 2.500,-. 
 
 
De gevulde waterkruik 
In 2015 en in 2016 hebben we veelvuldig contact gehad met de stichting de gevulde 
waterkruik. Deze stichting bouwt in een aantal landen in Afrika stenen watercontainers 
boven de grond. Men heeft daarvoor een bepaald beproefd concept uitgewerkt met 
tekeningen en materiaalkeuzes. Een aantal mensen in Tanzania had slechte ervaringen met 
soortgelijke wateropslag en om deze reden hebben wij het niet aangedurfd. 
 
 
Drômetour 
Voor de laatste keer stond de Drômetour in het teken van de sponsoring aan Shoma. 
Er werden, door een van onze bestuursleden, in Frankrijk allerlei dingen georganiseerd en 
ook de stichting zelf kwam met een gift namens de meer dan 100 deelnemers. In totaal 
heeft deze actie €3.692,- opgeleverd.  
 
 
Roelof van Echten College 
In 2015 mochten we, als goede doel, op de kerstmarkt van het Roelof van Echten College en 
de christelijke lagere scholen staan. Dit heeft het mooie bedrag van € 1.500,- opgebracht. 
Ook in december van dit jaar hebben we weer op de kerstmarkt gestaan. Het bedrag dat we 
daarmee hebben opgehaald, wordt door de school rechtstreek naar de Wilde Ganzen 
opgestuurd. 
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Rotaryclub Enschede-Zuid 
In maart ontvingen we €2.500,- als bijdrage aan ons 
project. Na een presentatie van Frank ontvingen wij 
een bedrag van €3.415 voor het afbouwen van de 
toiletgroep in onze school in Rubya. In oktober van 

dit jaar is Frank, samen met 5 mensen van de Rotary 
en 2 mensen van het ziekenhuis in Enschede naar Rubya geweest. De groep heeft daar 
kennis kunnen maken met het leven in Tanzania en heeft een aantal dagen meegeholpen 
aan het schilderen van pilaren van de school. 
 
 
De Grootste Familie Helpt 
In april ontvingen wij van de Grootste Familie Helpt een bedrag van €4.504,- voor het 
afbouwen van het 3e lokaal. Die afbouw was noodzakelijk omdat we in 2017 in principe 
willen beschikken over 4 afgebouwde lokalen. In de 2e helft van dit jaar is lokaal 3 en ook 
lokaal 4 volledig klaargemaakt voor het geven van onderwijs is 2017. 
 
 
Film over Solarlampen 

In mei heeft een van onze bestuursleden 
Mark Strolenberg en Sander Drooglever 
begeleid voor het maken van een film en 
mooie foto’s. Mark had er al in het begin 
van onze stichting voor gezorgd dat wij 
geld ontvingen van Engie om de kinderen 
van de dorpen rond Rubya van solar 
lampen te voorzien. Daarmee hebben ze 
meer tijd om ‘s avonds hun huiswerk te 
maken en een boek te lezen. 
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De Telgenkamp 
Voor het einde van het schooljaar 
heeft de Telgenkamp voor 
meerdere stichtingen een 
sponsorloop georganiseerd. Vanuit 
de sponsorloop kregen we een gift 
van €5.000,-. De school had ons in 
2015 al een volle container met 
mooi schoolmeubilair gegeven. De 
kinderen in Rubya zitten al vanaf 
februari op die mooie stoelen en 
aan die mooie tafels. 
 
 

 
 
De Johanna Donk-Grote stichting 
In juni ontvingen we van de Johanna Donk stichting een bedrag van € 5.100,-. Dit bedrag is 
o.a. Besteed om een 4e lokaal af te bouwen. Het overige is besteed aan het aanbrengen van 
dakgoten om regenwater in een later stadium te te verzamelen. 
 
 
De Rank 

Ook de lagere school de Rank in Hengelo 
hield een sponsorloop voor Shoma. Dat 
leverde het fantastische bedrag van 
€7.393,- op. Geweldig hoe ook deze 
kinderen zich in hebben gezet voor 
kinderen die het in Afrika met veel 
minder moeten doen. 
 
 
 
 

 
Christelijke jeugdfederatie Tietjerksteradeel. 
In het afgelopen jaar en het jaar daarvoor heeft de jeugd van Tietjerksteradeel heel veel 
activiteiten ontplooid om onze stichting te helpen bij het realiseren van onze doelen. Alleen 
al in dit jaar hebben al die acties meer dan €4.000,- opgebracht! 
 
 
Slingelland College 
In september is er weer een hele mooie leerlingenactie op touw gezet (deze actie loopt het 
gehele jaar).  
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Wolfsbos College 
Met de kerst hebben we weer op de kerstmarkt gestaan. Behalve de opbrengst zelf, hebben 
we vele nieuwe contacten opgebouwd. We hopen dat we ook het komende jaar weer een 
aantal acties mogen uitvoeren, samen met de leraren. 
 
 
Voorbereiding en aanvraag voor ondersteuning de Wilde Ganzen 
We zijn een aantal maanden bezig geweest met een aanvraag aan de Wilde Ganzen om een 
project van ons te ondersteunen. Door middel van een aantal gesprekken kregen we een 
goed beeld van wat zij van ons verwachten en wat wij van hen konden verwachten. De klik 
was er eigenlijk al direct en dat heeft uiteindelijk geleid tot het waterproject en de aanschaf 
van een busje om kinderen heen en weer te brengen van huis naar school en omgekeerd. In 
het financiële jaarverslag kunt u vinden hoe dat financieel werkt. Diverse organisaties 
hebben al aangegeven dat zij hun gift rechtstreeks naar de Wilde Ganzen hebben gestuurd 
(inclusief de vermelding dat het voor het project van Shoma is).  
Voor meer informatie zie https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-3-nieuwe-
voorzieningen-kashasha-basisschool-in-rubya  
 
 
Certificeringsproces van de school in Tanzania 
Het certificeringsproces in Tanzania is een langdurig proces. Onze gegevens worden door 

meerdere instanties beoordeeld en 
die zitten in verschillende steden. 
Muleba, Mwanza en Dar es Salaam. 
Het eerste traject waarbij al onze 
gegevens door het ministerie van 
Onderwijs wordt getoetst en 
gecontroleerd is gereed. Het district 

is onlangs bij de school geweest om de 
school te inspecteren (zie foto’s van de 
delegatie uit het district bestuur). Deze 
delegatie zal een rapport uitbrengen incl. 
de opgenomen restpunten van het 
gebouw en omgeving. Met dit rapport 
zullen wij daarna naar Kigoma moeten 
om de eind-inspectie aan te vragen. Wij gaan er dan ook vanuit dat we in 2017 de school 
gecertificeerd zullen krijgen. 
  

https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-3-nieuwe-voorzieningen-kashasha-basisschool-in-rubya
https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-3-nieuwe-voorzieningen-kashasha-basisschool-in-rubya
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Galadiner van het ziekenhuis in Enschede voor Shoma + voorbereidende activiteiten en 
kerstmarkt 

Begin dit jaar werd Shoma 
aangewezen als goede doel 
voor het elk jaar door 
coassistenten te organiseren 
galadiner. Het bleek niet 
alleen het galadiner zelf te 
zijn, maar ook allerlei 
evenementen er omheen, die 
door hen zijn georganiseerd. 
En tot slot mochten we als 
Shoma organisatie ook 3 
dagen op de kerstmarkt van 
het personeel staan als een 
van de twee goede doelen. De 

totale opbrengst hiervan wordt 
een op een geboekt op de 
rekening van de Wilde Ganzen 
voor ons waterproject en busje. 
De definitieve opbrengst weten 
we nog niet, maar het lijkt wel 
zeker dat we met deze 
opbrengst (en de andere 
bedragen die direct zijn gestort 
op de rekening van de Wilde 
Ganzen) al dicht in de buurt 
komen van het realiseren van 
het waterproject en het busje. 
Voor meer informatie zie ook 
https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-3-nieuwe-voorzieningen-kashasha-
basisschool-in-rubya  
 
 
Website 
Heel veel keren is er binnen het bestuur gesproken over de toegankelijkheid van de website. 
Ondertussen is daar heel veel aan gebeurd. De website is ook toegankelijk gemaakt om hem 
via de mobiele telefoons te bezoeken. Ook hebben we deskundigen van buiten Shoma 
gevraagd om ernaar te kijken. Er is een groepje gevormd dat samen met de ontwerper van 
de site de veranderingen gaat doorvoeren, zodat de site gemakkelijker te lezen wordt. 
De website is te vinden op https://www.shoma.nl  
 
  

https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-3-nieuwe-voorzieningen-kashasha-basisschool-in-rubya
https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-3-nieuwe-voorzieningen-kashasha-basisschool-in-rubya
https://www.shoma.nl/
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Kinderen op school 
In een aantal nieuwsbrieven hebben we al aangegeven dat het er goed uitziet wat betreft de 

leerontwikkeling van de kinderen op onze 
school. Van de 13 kleuters gaan er volgend 
jaar 7 door naar de eerste klas en de 16 
kinderen van de eerste klas gaan allemaal 

door naar klas 2. 
 
 
 
 
 
Bestuur in Nederland 
In 2016 is het bestuur 7 keer in vergadering bijeengekomen. 
Daarnaast zijn verschillende bestuursleden in verschillende samenstelling aan het werk 
geweest rond thema’s als:  

A. Alle bouwactiviteiten en de prioriteiten  
B. Het uitwerken van toekomstige projecten (zoals het waterproject)  
C. De Global Grant  
D. De aanvraag van de Wilde Ganzen en aanvragen van andere stichtingen  
E. In het bestuur hebben we te maken gehad met ziekte gedurende langere tijd. Voor 

Jeanine betekende het dat zij haar werkzaamheden voor het grootste gedeelte zal 
staken; voor Bert betekent het dat hij een tijd even niet aanwezig kon zijn, maar 
ondertussen de draad weer heeft opgepakt. 

 
 
A. Bargeman 
Januari 2017 
 
 


