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Nieuwsbrief Shoma augustus 2018 
 
Hierbij sturen we u met veel plezier onze tweede nieuwsbrief van 2018 
 
De ontwikkelingen in en om de school gaan gestaag door. Via deze brief brengen wij u hier van de belangrijkste 
ontwikkelingen op de hoogte. 
 
De bibliotheek 
 

Zoals u in de eerste nieuwsbrief hebt kunnen lezen is de 
bouw van de bibliotheek gereed. Onze vrijwilligster Fleur 
Stolk is, in de voorjaars vakantie, druk aan de gang 
gegaan met de inrichting. Na de vakantie hebben alle 
klassen een bezoek aan de bibliotheek gebracht en is 
uitgelegd hoe het uitleensysteem werkt..  
In de loop van de tijd zal de bibliotheek gevuld moeten 
gaan worden met meer Engelstalige boeken. 
Dat er gebruik gemaakt wordt van de bibliotheek blijkt 

uit een verslag van Fleur waarin zij stelt: 
“ Steeds meer leerlingen vinden het leuk om in de 
speeltijd ook even in de bibliotheek een boekje te 
komen lezen. Ik zorg dat ik daarbij aanwezig ben en 
de sfeer is heel gemoedelijk. De leerlingen vinden 
het ook ontzettend leuk om zo nu en dan een 
boekje te lenen en mee naar huis te nemen. Er zijn 
tot op heden maar heel weinig leerlingen die 
boekjes te laat terugbrengen, dus het eenvoudige 
leensysteem lijkt goed te werken”.  
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Waterproject 1  

De stand van zaken is nu zo: 

• De tank van 100.000 liter voor de opvang 
van regenwater van de daken is gereed. 

• Alle dakgoten zijn nu aangesloten op 
deze tank en dus wordt alle regenwater nu 
gestructureerd opgevangen 

• De plaats van de “watertoren” is bepaald. 
De stoel hiervoor wordt begin september 
geplaatst, waarna de “watertoren” 
opgesteld kan worden 

• De twee benodigde 5000 liter tanks zijn 
momenteel onderweg van Dar Es Salam 
naar de school en kunnen bij aankomst 
geplaatst worden. 

• Rond de boorput is een pomphuis 
gebouwd, zodat alleen bevoegden toegang 
hebben. 

In september zal ondersteuning verleend worden aan de plaatselijke bevolking Samen met hen worden de 
benodigde aansluitingen gemaakt door het leggen van de noodzakelijke leidingen. In principe kunnen ook de 
mensen uit de omgeving dan begin oktober over schoon water, geleverd door de school, beschikken. 
Er wordt naarstig gezocht naar degelijke solar pompen voor de twee pomplocaties. 
 
Verdere afbouw van de school 
Voor het volgende schooljaar hebben we minimaal 7 
lokalen nodig. Dit jaar maken sponsoren het mogelijk om 
lokaal 5 en lokaal 6 af te bouwen.  
De afbouw is vrijwel gereed. Alleen de deuren moeten 
nog geplaatst worden en zijn nog wat kleine 
voorzieningen noodzakelijk.  
De wanden van de lokalen zijn niet meer grijs, maar 
hebben een frisse kleur gekregen, waardoor de 2 lokalen 
veel lichter zijn geworden. Verder is besloten om de 
vloer te betegelen. Dit heeft het voordeel dat het 
schoonmaken veel gemakkelijker gaat en dat de vloer 
veel langer onbeschadigd mee gaat. 
 
 
Bezoek uit Nederland 
In september zullen enkele bestuursleden, op eigen 
kosten, een bezoek aan de school brengen. Het doel van 
dit bezoek is o.a. om ondersteuning te geven aan de 
afwerking van een groot aantal zaken. Voor de lokale 
vrijwilligers is het een hele opgave om alle zaken op tijd 
gereed te krijgen.  
De bestuursleden zullen zich bezig gaan houden met de 
herinrichting van het terrein, zodat speelterreinen (2e) en een sportveld uitgezet en ingericht kunnen worden. 
Voorts zullen de bestaande toiletten en de afvoer verbeterd worden. 
Zij zullen zich ook gaan bezighouden met het aanleggen van de benodigde leiding van pompen naar de 
verschillende tanks, als ook de afvoer van water naar o.a.de toilet groepen. Dit alles gaat in samenwerking met 
plaatselijke deskundigen. 
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Daarnaast zal er veel tijd besteed worden aan het onderwijs. Er zullen gesprekken worden gevoerd met de 
verschillende leerkrachten om inzicht te krijgen in het didactisch, pedagogisch en sociaal klimaat binnen de 
school. 
 
 
Vrijwilligster Fleur Stolk is in haar element. 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief reeds vermeldden heeft Fleur zich gemeld om na de afronding van haar 
pabo-studie een half jaar naar Afrika te gaan om te onderzoeken of ze het onderwijs daar zou kunnen 
ondersteunen. 
 

 
 
Fleur zit nu drie maanden in Rubya en heeft zich een vaste plaats binnen het lerarenteam verworven. Er is 
grote acceptatie voor haar inbreng  door nieuwe didactische en pedagogische werkvormen en een andere 
aanpak van kinderen die niet goed mee kunnen komen in te voeren. Tevens worden beeldende en muzikale 
vorming op haar initiatief als les ingevoerd.  Deze lessen, die normaal niet gegeven worden, zijn nu onderdeel 
van het weekprogramma. 
 Ook heeft zij geregeld dat er een middag EHBO gegeven werd in groep 5. Hiervoor is contact gelegd met 
coassistenten uit Nijmegen, die werkzaam zijn in het ziekenhuis in Rubya. 
Lesmethoden worden op papier gezet, zodat haar opvolgster die in september naar Rubya komt haar werk 
zonder onderbreken kan voortzetten. 
Een verslag van de werkzaamheden van Fleur vindt u op de website (shoma.nl) en in haar blog 
www.fleurinafrika.wordpress.com  
 
  

http://www.fleurinafrika.wordpress.com/
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Grote aandachtspunten zijn bus en keuken 
U hebt kunnen lezen dat er heel veel gebeurt en gebeurd is. De school groeit en het aantal kinderen zal in het 
nieuwe schooljaar richting 120 gaan. Om dit te kunnen continueren is het noodzakelijk dat de school over een 
grotere schoolbus beschikt.  
De school heeft een grotere bus nodig, omdat vanaf begin dit jaar, opgelegd vanuit de overheid, elke leerling in 
Tanzania  een zitplaats in de schoolbus moet hebben. 
De bus moet zo vaak rijden dat kinderen al heel vroeg klaar moeten staan om naar school gebracht te worden. 
Ouders klagen hierover. Fondsenwerving was in hoge mate gericht op het gereed maken van de school en het 
naar school laten gaan van kinderen naar de officiële Tanzaniaanse scholen.  Nu moet er geld beschikbaar 
komen voor de aanschaf van een bus waarin ca. 40 kinderen vervoerd kunnen worden.  
HELPT U MEE, of kent u iemand die ons kan helpen? Laat het ons weten. 
 
In de huidige situatie wordt er op open vuren gekookt. De kookruimte wordt afgeschermd met rieten matten. 
De kinderen krijgen ’s morgens een beker pap en een broodje. Tussen de middag krijgen kinderen, docenten en 
staf een warme maaltijd. De arbeidsomstandigheden in de kookruimte zijn slecht (warm, rokerig, slecht zicht). 
In de planning staat de bouw van een volwaardige keuken, waar gekookt wordt op z.g. “stoves”. Dit is een 
soort fornuis, waar tot 80% minder brandstof nodig is. Fondsenwerving hiervoor vindt momenteel plaats. In de 
volgende nieuwsbrief hopen we u meer te kunnen vertellen over de realisatie van dit project. 
 
 
Wij hopen dat u Shoma ook de komende periode wilt steunen, want alleen dan kunnen we al deze mooie 
dingen realiseren voor de kinderen in Rubya en omgeving. 
Indien u ons al steunt; hartelijk dank, ook namens de kinderen en mensen in Rubya. 

 

 


