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Hierbij sturen wij u met veel plezier onze eerste nieuwsbrief van 2018. 
 
Er gebeurt heel veel in en om de school in Rubya. Via deze nieuwsbrief willen 
we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. 
 
Het afbouwen van de bibliotheek 

 
Veel tijd is besteed aan het afbouwen van de bibliotheek. Daarbij is ook een 
lerarenkamer opgenomen. Eind maart was het klaar. Als laatste hebben een 
aantal schilders uit het dorp de 
muren gesausd en de kozijnen 
geschilderd.  
Het is heel mooi geworden! 
Dit deel van het gebouw is 
tevens de plek waar de 
kinderen nu de school 
binnenkomen. De vloer van de 
bibliotheek is betegeld. Dit is 
wel duurder, maar ook 
duurzamer. Zo blijft het 
gebouw langer in goede staat. 
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Waterproject 
Ondersteund door de Wilde Ganzen, hadden we een plan opgesteld om water 

via de dakgoten van 
de school op te 
vangen in een grote 
ondergrondse 
watertank. Een lange 
periode van droogte 
in Rubya, waarbij een 
aantal natuurlijke 
bronnen volledig 
droogvielen, heeft ons 
deze plannen doen 

wijzigen. 
In overleg met de Wilde Ganzen zijn we gaan boren naar water. En we hebben 
water gevonden tussen 43 en 80 meter diep! Nu wordt nog onderzocht of het 
water direct drinkbaar is of dat het nog behandeld moet worden. 
Het slaan van deze put heeft meer geld gekost dan in eerste instantie was 
begroot. Het was een hele onderneming om de 2 trucks met een groot 
aggregaat op de 
plek te krijgen. Ze 
waren een hele dag 
bezig om deze truck 
over een afstand 
van 700 meter te 
verplaatsen. 
Met het boren naar 
water zijn we er nog 
niet. We hebben nu 
wel een concreet 
plan hoe we het 
water vanaf de bron op willen pompen naar, wat wij noemen, onze watertoren. 
Een tank van 10.000 liter, die zo hoog staat, dat er voldoende druk ontstaat om 
het water vervolgens naar, de nog te bouwen keuken, en de school te leiden. 
Bij die watertoren kunnen dan ook de mensen uit de omgeving water gaan 
tappen. 
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Het onderwijs 
Op dit moment gaan er 84 leerlingen naar onze school. We hebben dit 
schooljaar een nieuwe leraar aangenomen. We hebben nu een 
hoofdonderwijzer, 2 leraren en 2 leraressen. En daarnaast 2 koks, een 
chauffeur, een schoonmaker en bewakers. Het begint zo langzamerhand een  

hele organisatie te worden. 
 
Tot onze grote vreugde meldde Fleur zich een aantal maanden geleden bij ons. 
Zij wilde graag vanuit haar studie en na de afronding van de Pabo een half jaar 
naar Afrika om te onderzoeken of ze het onderwijs daar zou kunnen 
ondersteunen. Na een aantal gesprekken met onze onderwijskundigen binnen 
het bestuur is ze 2 mei vertrokken naar Rubya. 
Regelmatig koppelt ze terug, niet alleen naar ons, maar ook naar haar 
opvolgster, die over een half jaar het stokje gaat overnemen. Zo kunnen we, 
vanuit Nederland, ook een onderwijskundige bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de school. U kunt Fleur volgen via : 
fleurinafrika.wordpress.com. 
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Nog heel veel te doen 
Als eerste prioriteit gaan we nu aan de slag met het afmaken van het hele 
waterproject. Doordat het waterproject voorrang heeft gekregen zijn er helaas 
andere projecten naar 
achteren geschoven.  
De klaslokalen 5 en 6 
moeten nog worden 
afgebouwd. We zijn hier 
al wel met een aantal 
dingen bezig 
(bijvoorbeeld de 
raamkozijnen zijn laatst 
geplaatst ).   We zijn 
echter nog helemaal niet 
begonnen met de bouw 
van de keuken. 
Dat wordt wel hoog tijd. 
Het is bijna niet te doen , om buiten voor 84 leerlingen te koken. 
Door strengere wetgeving rond het leerlingenvervoer is het alleen toegestaan 
net zoveel leerlingen mee te nemen als er stoelen in de bus aanwezig zijn. 
Dat betekent dat we versneld op zoek moeten naar een nieuwe, grotere bus 
om onze leerlingen te vervoeren. 
Er moet o.a. nog een sportveld worden aangelegd en de vlaggenmast moet nog 
een mooi plekje krijgen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
 
Projecten in Nederland 

In Hengelo hebben 
leerlingen van verschillende 
scholen geld opgehaald 
voor Shoma via het project; 
wandelen voor water. 
Iedere scholier had 5 liter 
water op zijn/haar rug. De 
kinderen in Rubya moeten 
dat elke dag doen om 
water te halen voor hun 
ouders. 
In Burgum hebben de 
groepen 5 t/m 8 van de 3  
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basisscholen € 6458,83 
opgehaald via de 
sponsorloop als onderdeel 
van het project Slach om e 
Mar. 
Mooie projecten die ons 
stimuleren verder te 
werken aan ons mooie 
project; kansarme 
kinderen een goede 
toekomst te bieden!! 
 

 
We hopen dat u ook de komende periode ons wilt blijven steunen, want alleen 
dan kunnen we al deze mooie dingen realiseren voor de kinderen uit Rubya en 
omgeving.  
 


