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Het jaar 2017 stond in het teken van een groot aantal ontwikkelingen: 
 
1. Het in 2016 overeengekomen project (2016-0675) met De Wilde Ganzen heeft grote ontwikkelingen 

doorgemaakt. Veel donateurs/sponsoren hebben geld voor dit project overgemaakt naar een rekening van 
De Wilde Ganzen. Het bedrag ( € 36.686.67), dat door Shoma, via deze weg, moest worden bijeengebracht 

werd in april 2017 bereikt. De Wilde Ganzen heeft 
dit bedrag, vermeerderd met hun 50%- bijdrage  
(totaal Tsh 132.668.888,38 of wel € 55.030 ) 
overgemaakt naar de rekening van Shoma 
Tanzania.De stand van zaken van de drie onderdelen 
van dit project zijn a.v.: 

- De schoolbus is aangekocht voor een bedrag 
van Tsh 20.240.000 en is volledig in bedrijf. 

- De afbouw en inrichting van de bibliotheek is 
voor 60% gereed. Realisatie van de afbouw 

en de inrichting zal begin 2018 plaatsvinden. 
- Van het geformuleerde waterproject is de 100.000 

liter tank eind 2017 gereed gekomen. Aansluiting 
van de dakgoten op deze tank zal begin 2018 
plaatsvinden. De realisatie van de overige 
onderdelen staat gepland voor de eerste helft van 
2018. 

 
2. Certificering 

We hebben in Tanzania de certificering rond! We zijn hiermee een officiële Tanzaniaanse onderwijs 
instelling. We zijn met het hele proces van certificering begonnen in de loop van 2015. Bij de officiële start 
in januari 2016 wisten we al wel dat het een langdurig proces zou worden. Vanuit de provinciestad 
Muleba, maar ook uit de hoofdstad Dar-es-Salaam komen mensen vanuit verschillende disciplines kijken 
en praten of je als school de goede dingen doet. Hygiëne , 
bouwtechnisch, onderwijs technisch, van alle kanten wordt er 
gekeken naar het functioneren van onze school. Uiteindelijk is 
de certificering in september rondgekomen. 

 
Inmiddels wordt er in 2017 in Rubya op onze school 
lesgegeven aan 61 kinderen. 20 kinderen in de kleuterklas, 21 
kinderen in klas 1 en 20 kinderen in klas 2. Het lerarenkorps 
bestaat uit 2 leraressen en 2 leraren. In de keuken wordt 
fulltime gewerkt voor de warme maaltijd voor de kinderen, 
een broodje en meerdere keren drinken. Daarnaast hebben 
we een chauffeur in dienst die ook zorgt voor de inkoop van 
de goederen. Verder is er iemand die elke dag vol toewijding 
de klaslokalen en de toiletten schoonmaakt. Daarnaast hebben 
we nog 2 bewakers in dienst die ervoor zorgen dat alle spullen 
in de school kunnen worden bewaard.
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3. Tweede waterproject met De Wilde Ganzen overeengekomen 

Omdat schoon water voor de inwoners van Rubya moeilijk op ieder moment te verkrijgen is, is een tweede 
waterproject met Wilde ganzen overeengekomen (project 2017-0343) onder de naam : “Uitbreiding 
drinkwatersysteem voor school en gemeenschap”. Hiervoor moet door Shoma € 21.934 bij elkaar gebracht 
worden en vult Wilde Ganzen €10.967,- aan tot een totaal van €31.901. Dit bedrag zal grotendeels 
bijeengebracht worden door Rotary Enschede Zuid met de actie: ”wandelen voor water” 

 
4. Bewerking omgeving school 

In november is veel werk verzet om het terrein rondom de school te egaliseren. Het water loopt nu van de 
school weg en de toegang tot de 
school is hiermee aanzienlijk 
verbeterd en geschikt gemaakt voor 
de toekomst. 
 
5. In en rond de school zijn diverse 

voorzieningen aangebracht. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
- Handenwasgelegenheid 

voor de schoolkinderen  
- Stukadoren van diverse 

wanden 
- Schilderen van muren, 

kozijnen en kolommen 
- Aanbrengen van dakgoten 
- Afvoer aanbrengen om 

overtollig water van het middenterrein te lozen (drainage) 
 
Overige activiteiten 
WAAR ZIJN WE ALLEMAAL MEE BEZIG GEWEEST? 
In willekeurige volgorde leest u hier iets over de voor ons in het oog springende activiteiten/acties of 
werkzaamheden. Veel van deze werkzaamheden liggen ook op het vlak van fondsenwerving. 
 
Bijzondere sponsoractiviteit 
In 2017 kregen we te maken met sponsor Ocke die ons wilde helpen 
door bestaande sponsoren te activeren bedragen te storten, die hij 
vervolgens wilde verdubbelen tot een maximum bedrag van € 
15.000,- . In december van 2017 konden we hem melden dat het 
maximum bedrag was overschreden. Een heel mooi vooruitzicht dus 
voor 2018! 
 
Millenniumstichting 
Ook in 2017 hebben we geld gekregen van de Millenniumstichting 
Hoogeveen. Het was ter ondersteuning van één van de Rotary 
projecten voor de District Grant aanvraag. In dat project willen we 
voor gewone huishoudens kleine stoves aanbieden, zodat zij met veel 
minder houtverbruik, duurzamer, eten kunnen koken. 
 
MST Enschede  
Aan het einde van het jaar 2016 heeft het MST Enschede de 
opbrengst van haar benefietdiner geschonken aan Shoma. Tijdens dat 
galadiner is de samenwerking me de Wilde Ganzen ook benadrukt  in 
allerlei zaken als; uitnodigingen en het inrichten van de feestzaal. 
Het grootste gedeelte van de opbrengst ( € 23.750,-) werd meteen gestort op de rekening van de Wilde 
Ganzen. Bij de eindafrekening werd nog € 4.147,- overgemaakt op onze rekening. Daarmee kwam de totale 
opbrengst van het gala op het mooie bedrag van € 27.897,-.

http://www.wildeganzen.nl/
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Rotary 
Helaas is de Global Grant aanvraag, die we in 2015 zijn gestart niet gehonoreerd. Ons werd ( in 2017) wel 
aangeraden om via de twee Rotaryclubs in Hoogeveen een zogenaamde District Grant aan te vragen en daar 
ook de gemeenschap rond de school bij te betrekken. Dat hebben we gedaan en dat heeft 2x €2.124,54 
opgeleverd ter ondersteuning van de door ons ingediende projecten. Dit bedrag zal begin 2018 op onze 
rekening worden gestort. 
 
Trein 8.28. 
Vanaf 2015 hebben we al contact met Trein 8.28. Dit jaar sponsoren zij 50 kinderen om naar de Tanzaniaanse 
lagere scholen te gaan voor € 2.000,-. Hiervoor hebben we schooluniformen, schoenen, rugzak en lesmateriaal 
kunnen kopen. 
 
Hofstee stichting 
Van de Hofstee stichting ontvingen we een bedrag van € 2500,- voor het afbouwen van een klaslokaal. 
 
Casterenhoeve 
Van de Casterenhoeve hebben we een bedrag van € 2500,-  ontvangen. Zij hebben toegezegd dat wij nog 
eenzelfde bedrag zullen ontvangen na een door hen gevraagde rapportage. 
 
Alle kleine beetjes 
Van deze stichting hebben we geld (€ 4504) gekregen om een klaslokaal helemaal af te bouwen. 
Dat betekent dat we ergens in de 1e helft van 2018, 6 lokalen af hebben. 
 
Roelof van Echten College Hoogeveen. 
Het Roelof van Echten College heeft ons een aantal jaren gesteund met allerlei acties. Dit jaar werd een nieuw 
schoolgebouw geopend en heeft men besloten de opbrengst van acties over te maken op ons project met de 
Wilde Ganzen. De opbrengst van € 3.000,- werd in de loop van het jaar overgemaakt naar de rekening van de 
Wilde Ganzen. De school had al aangegeven dat dit voorlopig het laatste project was dat ze zouden 
ondersteunen, maar dat was dan ook meteen een mooie uitsmijter.  
 
Hulp van de kerken 
In het kader van de opdracht van Ocke, hebben we in Friesland ook heel veel kerken gevraagd om ons te 
helpen bij ons werk rondom de school. Heel veel verschillende kerken uit Burgum en wijde omgeving hebben 
de handschoen opgepakt om ons daarbij te ondersteunen. 
Daarbij ondersteund door de kerken in Borne en in Hoogeveen werd in dit jaar door hen samen een bedrag van 
twaalf en een half duizend Euro opgehaald. 
 
Alfonsusschool 
Dit jaar heeft de Alfonsusschool uit Enschede ons  ondersteund met een tasjesactie. Die actie leverde € 2.000,- 

op voor de verdubbelaar. 
 
Bezoek Frank Hoogesteger aan Rubya/ de Groene 
Uilen. 
In 2016 kwamen we in contact met Frank. Hij 
wilde een wereldreis gaan maken, maar wilde 
voor die tijd een week of 6 vrijwilligerswerk gaan 
doen in Afrika. Zijn vriendin Ellen kende Shoma en 
zo kwam het contact tot stand. Frank heeft in 
Rubya allerlei werkzaamheden uitgevoerd: van 
het maken van speeltoestellen t/m het schilderen 
van kozijnen en wanden van een aantal 
klaslokalen. Na 6 weken heeft Ellen hem 
opgezocht in Rubya en zijn ze begonnen aan hun 
grote reis. De basketbalclub de Groene Uilen uit 
Groningen heeft Shoma ondersteund met de 

opbrengst van een actiedag rond hun wedstrijden. 
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Slach om é Mar 
In de 2e helft van 2017 heeft de organisatie in Burgum besloten, dat er alsnog een 25ste wandeltocht zal worden 
georganiseerd. Deze, naar alle waarschijnlijkheid, laatste tocht heeft als goede doel Shoma gekozen en zal in 
2018 plaatsvinden. 
 
Website 
In de loop van het jaar hebben we de website van de Stichting Shoma verder gebruiksvriendelijk gemaakt. Dat 
betekent ook dat bezoekers aan de site (Stichting Shoma) direct een donatie op onze rekening kunnen storten 
via Ideal betalingsverkeer. 
 
Bestuur in Nederland 
In februari zijn 3 bestuursleden naar 
Rubya geweest om de zaken die 
spelen door te spreken. 
 
Twee van onze bestuursleden zijn de 
eerste 2 weken van mei afgereisd 
naar Rubya. Vooral ook om de 
financiën met Shoma Tanzania af te 
stemmen. Het viel samen met de 
start van het bezoek  van een 
vrijwilliger ( Frank Hoogesteger) aan 
Rubya. 
 
Bezoek Frank Bigirwamungu in 
oktober.  
Omdat de school gecertificeerd is, 
moet de school nu ook binnen 6 
maanden een officiële Board 
hebben. Die Board heeft ook in 
Tanzania een aantal taken die 
moeten worden vervuld. Frank heeft dat doorgesproken met een aantal mensen vanuit verschillende 
disciplines. 
Ook was Frank daar om mee te denken over een soort publiciteitscampagne voor nieuwe leerlingen ( het 
nieuwe schooljaar start in januari ). 
 
Tenslotte zijn twee van onze bestuursleden in november naar Rubya geweest, met als voornaamste doel het 
begeleiden van de machinist van de kraan uit Bukoba. De omgeving van de school is nu aardig vlak geworden, 
ook van belang in het kader van een aantal toekomstige projecten ( keuken o.a.). Misschien overbodig om te 
zeggen, maar toch; alle bestuursleden betalen hun reis naar Tanzania zelf. 
 
Januari 2018 
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