Nieuwsbrief
December 2018
Hierbij sturen we u met veel plezier de derde nieuwsbrief van 2018.
De 2e nieuwsbrief sloten we af met; grote aandachtspunten zijn bus en keuken.
De bus
We hadden al aangegeven dat we er van uitgingen dat er per januari 2019, 120 kinderen naar onze
school gaan. Omdat de regering de regels omtrent groepsvervoer heeft aangescherpt, waren we
gedwongen om een grotere schoolbus te kopen. Frank en
Johnson hebben de bus in oktober van Dar es Salaam
naar Rubya gereden.
De bus heeft 50 zitplaatsen voor kinderen. Nadat de bus
van stickers is voorzien doet hij nu al dienst, met dank
aan onze sponsoren. Natuurlijk zijn we heel trots. Weer
een belangrijke mijlpaal bereikt.

Keuken

We hadden in de vorige nieuwsbrief al aangegeven
dat de arbeidsomstandigheden in de huidige open
ruimte slecht zijn. In oktober zijn we begonnen met
het uitgraven en het metselen van de fundering.
Er gaat dan, zodra alles klaar en ingericht is, gekookt
worden op “stoves”, een soort fornuis. Dit levert
een houtbesparing van 80 % op en dus veel minder
schade voor het milieu.
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Afbouw van de school

Er is deze maanden hard gewerkt aan het afwerken van
de lokalen. We beschikken nu over 6 hele mooie
lokalen. Ze hebben allemaal tegels op de vloer en de
wanden hebben frisse kleuren gekregen. Er wordt de
komende weken nog gewerkt aan de afronding van de
meisjes en jongens toiletten. De tegels zitten op de
wanden en op de vloer; er moet nog een wasbak

komen, zodat alle kinderen direct hun handen
kunnen wassen (de kraantjes die zijn geplaatst
zorgden voor hilariteit; de meeste kinderen hebben
thuis helemaal geen kranen; dus eerst even
proberen!!
Zoals we al eerder hebben aangegeven, willen we
begin 2019 starten met het afbouwen van de lokalen
7 en 8. We hopen daar spoedig sponsoren voor te
vinden.

Waterproject

De in de vorige nieuwsbrief genoemde 2 tanks
van 5000 liter zijn aangekomen op Busomoro
en geplaatst. Datzelfde geldt voor de reeds in
ons bezit zijnde 10.000 liter tank. Deze laatste
is op een betonnen stoel geplaatst en torent
hoog uit boven de school. Als die tank
volgemaakt kan worden hebben we een echte
watertoren. Vandaar uit kunnen we met
voldoende druk het water naar de andere tanks
laten lopen. Het wachten is nu op de
aansluiting vanaf het pomphuis naar de
watertoren. Daarvoor hebben we een Solar
pomp nodig en de diverse leidingen om het
water te vervoeren. Dan kunnen ook de
mensen uit de buurt van de school water tappen uit onze watertoren.
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Inrichting terrein

Doordat onze school op een helling is
gebouwd, is er veel grondverzet nodig en er
is al veel werk verzet. Inmiddels zijn enkele
speeltoestellen geplaatst en wordt er
gewerkt aan de verdere inrichting van een
speelveld. De toegangsweg naar de school is
sterk verbeterd. Voor volgend jaar staat ons
nog een hele klus te wachten. Het water dat,
bij overvloedige regen richting onze school
komt, moet op de één of andere manier nog
goed worden opgevangen. Dan kunnen we
ook een kleine parkeerplaats voor de school
gaan inrichten.

Onderwijs op KEMPS
Niet alleen aan en om de school, maar ook in de school wordt hard gewerkt door het team.
Na een verblijf van 6 maanden is Fleur terug gereisd naar huis. De laatste dagen was er een hartelijk
afscheid georganiseerd. Rebecca heeft haar opgevolgd en is tot februari werkzaam op de school in Rubya.
Wij zijn erg blij met deze Nederlandse vrijwilligers die het onderwijs een enorme stimulans geven !! U
kunt Rebecca volgen via https://rebeccainafrikablog.wordpress.com
Ze schenken aandacht
aan muzikale en
beeldende vorming en
leggen de lessen vast in
een leerplan. Het team is
enthousiast gemaakt
door Fleur en Rebecca,
om het onderwijs op
een hoger niveau te
brengen. Er is veel
aandacht voor de
didactische en
pedagogische aanpak van
het onderwijs.
Teamvergaderingen zijn
ingesteld waarin ook
de leerlingen, die extra
aandacht nodig
hebben, worden
besproken. In
september hebben we
vanuit Nederland veel
ontwikkelingsmateriaal
en leermiddelen
meegenomen, met name
op het gebied van
rekenen.
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Verder o.a. Engelstalige leesboekjes, voetballen en leerzame spelletjes. Het was een feestje om te zien
hoe alle leerlingen en hun leerkrachten met
dit materiaal aan de slag gingen. Voor
allemaal totaal onbekende materialen. Met
dank aan alle gulle gevers!
We hebben afscheid genomen van de
huidige directeur, hij is opgevolgd door één
van de leerkrachten. In januari start er
weer een nieuwe groep leerlingen en
daarom zijn er nu twee nieuwe
leerkrachten aangesteld, zodat ze na een
korte inwerkperiode, na de kerstvakantie in
december, met een voltallig team kunnen
starten met het nieuwe schooljaar.
Sponsoring van kinderen
Zoals bekend, zijn we ooit gestart met het sponsoren van kinderen ( die anders niet naar school zouden
gaan) naar de Tanzaniaanse scholen. Dat doen we nog steeds, ook al bouwen de aantallen wat af. We
hebben besloten volgend jaar nog 200 kinderen te ondersteunen om naar school te kunnen gaan. Dat
kost ons dit jaar ongeveer 8.000 Euro. Daarnaast sponsoren we ook 50 van de 85 kinderen die op onze
eigen Engelstalige lagere school zitten. We gaan er van uit, dat we in ieder geval 10 tot 15 kinderen extra
willen gaan sponsoren om op onze school Engelstalig onderwijs te krijgen. Die kosten liggen rond de €
350,- per kind per jaar. Weet u mensen die kinderen willen sponsoren, dan zou het mooi zijn, als u ze op
onze stichting Shoma zou willen wijzen.
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