NIEUWSBRIEF SHOMA DECEMBER 2017.
Hierbij ontvangt u onze 3e en laatste nieuwsbrief van 2017.
Afgelopen september en november is een aantal bestuursleden op bezoek geweest in
Rubya. We zetten de laatste ontwikkelingen voor u nog even op de rij.
In november hebben we grondverzet gepleegd om de grond rond de school vlak te maken.
Het water moet iets van de school aflopen. We hebben rekening gehouden met snelle
waterafvoer. Het kan in Rubya hard regenen!
HOE ONTWIKKELEN DE LEERLINGEN ZICH?
Op de kleuterschool zitten nu 20 kinderen. De inschatting van de hoofdonderwijzer Jesse is,
dat 18 daarvan volgend jaar door zullen stromen naar de 1e klas.
De 21 kinderen van klas 1 hebben alle toetsen glansrijk doorstaan en gaan allemaal over
naar klas 2. En de 20 kinderen van klas 2 gaan allemaal over naar klas 3. Het onderwijzend
personeel is heel tevreden over de vooruitgang die alle kinderen hebben laten zien.
HET SPONSOREN VAN KINDEREN NAAR DE TANZANIAANSE SCHOLEN.
Zoals u wel weet, zijn we Shoma 12 jaar geleden gestart met het sponsoren van kinderen
naar de bestaande Tanzaniaanse scholen. Omdat we nu het grootste deel van onze aandacht
besteden aan onze eigen Engelstalige school, bouwen we het sponsoren van kinderen naar
de bestaande scholen langzaam af. Maar nog
steeds helpen we ook volgend jaar 241 kinderen
om naar de bestaande scholen te kunnen gaan.
De schooluniformen worden nu al gemaakt voor
de start van het nieuwe schooljaar in januari
2018.

DE CERTIFICERING VAN DE SCHOOL.
Het certificeringsproces is rond. Dat betekent dat onze Engelstalige school ( KEMPS) nu
officieel erkend wordt door de overheid. De
onderwijsinspectie komt ook bij onze school langs
en is zeer tevreden met de prestaties die de
leerlingen en de onderwijzers leveren.
STAND VAN ZAKEN VAN HET WATERPROJECT.
De bouw van de eerste schoonwatertank van 100
m3 is bijna klaar. De komende weken zullen er
diverse werkzaamheden worden uitgevoerd om het
water van de dakgoten in de schoonwatertank te
krijgen. Dat betekent het leggen van een soort
ringleiding rond de school, onder de grond. Het
water dat van de dakgoot komt moet via
dakgootbuizen aangesloten worden op de
ringleiding die uitmondt in de schoonwatertank.
Wanneer dat in januari klaar is kan het water, eerst
nog met een handpomp, worden opgepompt voor gebruik. Later in het project willen we het
water oppompen via solar pompen ook naar een iets grotere hoogte. Dan kan bijvoorbeeld
via normale druk, de
keuken die nog
gebouwd moet
worden, van water
worden voorzien.
Nu werken we nog
met een heel
provisorische
keuken.
De rest van het
waterproject zal in
de eerste maanden
van volgend jaar
worden uitgevoerd.
Twee
grijswatertanks om
water op te vangen
dat afkomstig is uit
de goten rondom de school. Dit wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Ook zal er
een schoonwatertank geplaatst worden die kan worden gebruikt door de gemeenschap
rondom de school. Tot slot zullen we een bestaande bron gaan omkasten om water vanaf
die bron richting school te transporteren.

WELKE PROJECTEN WORDEN EIND DIT JAAR EN BEGIN VOLGEND JAAR AFGEWERKT.
Omdat er volgend jaar een klas bijkomt willen we dit jaar nog zorgen voor het afbouwen van
het 5e en het 6e leslokaal.
Zoals u weet staat het er
casco, maar er moeten nog
ramen en deuren in en de
vloer moet nog worden
afgewerkt. Het hout
waartegen het plafond moet
worden bevestigd is reeds
aanwezig.
Daarnaast zal begin volgend
jaar het administratiegebouw
afgemaakt worden. Een deel
van die ruimte is bestemd
voor de leraren. Een ander
deel zal worden ingericht als
bibliotheek , niet alleen voor
de school, maar ook voor de mensen uit de omgeving.
De eerste leesboekjes zijn overhandigd aan de hoofdonderwijzer en andere leesboekjes
worden beoordeeld door de onderwijzers. Je merkt aan alles dat een bibliotheek daar weinig
bekend is. We hebben een eerste sponsor gevonden die ons wil voorzien van voldoende
leesboeken voor de klassen 1 t/m 4. Om voldoende boeken te hebben, ook voor de andere
scholen in de omgeving, zoeken we nog meer sponsoren die ons bij dit unieke project willen
helpen.
HET NIEUWE SCHOOLJAAR.
In het nieuwe schooljaar verwachten we zeker 30 nieuwe leerlingen.
Dat betekent dat we
uitgaan van een
kleuterklas van 20, een
eerste klas van 30, een
tweede klas van 21 en
een derde klas van 20
leerlingen. Een klein
gedeelte van de ouders
kan het schoolgeld zelf
betalen, maar voor de
arme kinderen die wij
toelaten zoeken we nog
veel sponsoren. We
willen ons doel, om
kansarme kinderen de kans te geven goed onderwijs te volgen, blijven nastreven. Met uw
hulp zijn we al heel ver gekomen en we zijn er van overtuigd dat er nog heel veel mogelijk is.

NIEUWE PROJECTEN
Met het waterproject 2017 zijn we er nog lang niet. We willen ook gaan boren naar water,
alhoewel je nooit helemaal zeker weet
of je dan ook water aantreft.
Daarnaast willen we volgend jaar starten
met de bouw van een keuken ( waar
uiteindelijk gekookt moet kunnen
worden voor 250 kinderen). Daarnaast
hebben we plannen voor het bouwen
van een eetzaal, aangrenzend aan de
keuken. Op dit moment wordt er heel
provisorisch gekookt, maar omdat er
steeds meer kinderen bijkomen moeten
we naar een definitieve oplossing. Op
het moment dat we weten waar en hoe
we de keuken willen gaan bouwen
kunnen we ook gaan inplannen waar
het sport en speelveld zou moeten
komen.
Naast de bovengenoemde plannen zijn
er nog allerlei zaken die moeten worden
afgerond.
Die zullen gedeeltelijk in 2018, 2019 en
2020 worden opgepakt en afgerond. U
ziet wel:
Er is nog heel veel te doen. We hebben er zin in, om volgend jaar weer hard aan de slag te
gaan, geholpen door iedereen die ons wil ondersteunen.

