
 Jaarverslag 2018 

Stichting Shoma IBAN NL55ABNA0501354158 
Valeriaan 4 K.v.K 04076887 
7909 HC Hoogeveen www.shoma.nl 
0528 - 235100  

 

 

 
Het jaar 2018 is voor Shoma een soort overgangsjaar. Tot vorig jaar lag de nadruk vooral op 
de bouw van de school en allerlei projecten daaromheen. In 2018 zijn we, ook als bestuur 
veel meer bezig geweest met de inhoudelijke vragen rond het onderwijs. Het verblijf van 
Fleur en Rebecca heeft met zich 

 
Het in 2017 gestarte project, dat we in samenwerking met de Wilde Ganzen hebben 
opgezet, is in 2018 afgerond. Onze eerste bus is in 2017 gekocht en het 
administratiegebouw is in 2018 helemaal afgebouwd. In het administratiegebouw is de 
bibliotheek en de lerarenkamer gehuisvest. Beide zijn in 2018 in gebruik genomen.  
Als derde onderdeel van dit 
project, het waterproject, 
hebben we een ondergrondse 
watertank van 100.000 liter 
gerealiseerd. Die tank wordt 
voornamelijk gevuld door het 
water dat via de dakgoten naar 
de tank loopt. Door de lange 
periode van droogte in 2017 
hebben we alsnog ook besloten 
om naar water te gaan boren.   

 

meegebracht dat we veel  
intensiever het onderwijs  
proces zijn gaan volgen. We zijn  
ons er wel degelijk van bewust  
dat er verschil is tussen het  
onderwijssysteem in Tanzania  
en in Nederland. We   zien het als  
onze opgave om te proberen,  
onderdelen van de ontwikkeling  
die het onderwijs in Nederland  
heeft doorgemaakt, over te  

brengen naar Rubya. Het  
eerste deel van dit jaarverslag  
gaat grotendeels over de  
projecten die we in 2018  
hebben afgemaakt, u itgevoerd  
of zijn gestart. Het tweede deel  
gaat veel meer over de  
onderwijsontwikkelingen op  
onze school KEMPS in Rubya.   
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Uiteindelijk bleek er water te zitten op een diepte van 40 tot 80 meter. Over het boorgat  

 
  

In de loop van 2018 hebben we lokaal 5 
en 6 helemaal af kunnen bouwen met 
hulp van een aantal sponsoren. We 
hebben o.a. hulp gehad van “De Grootste 
Familie” en van “Struan”. In die tijd 
hebben we ook besloten om de vloeren 
van de lokalen 1 t/m 4 van tegels te 
voorzien. Daarmee hebben we nu 6 
lokalen die prima in orde zijn , en er fris 
uitzien omdat de wanden een mooi 
kleurtje hebben gekregen.  
 

 

hebben we een pomphuis  
gebouwd. Omdat we ,   o.a.   
door   het boren ,   meer kosten  
hadden  gemaakt, die in  dit  
eerste project niet waren  
gebudgetteerd, hebben we  

in overleg met de Wilde Ganzen een 2 e   project  
mogen indienen. Dit 2 e   project  ̀   wandelen voor  
water ́   was een project vanuit de Rotaryclub  
Enschede - Zuid ,   behelsde de aanvullingen op het  
eerste project. I n het kort betekent dit dat er in de  
loop van 2019 leidingen zullen worden gelegd van  
het pomphuis naar een 10.000 litertank op het  
hoogste punt van onze gron d  (270  meter lang en 40  
meter omhoog) en van de 10.000 litertank naar  
twee 5.000 litertanks in de  buurt van de school. De  
ene tank zal worden gebruikt voor de keuken en de  
tweede is voor de toiletten. Het water zal met  
behulp van Solarpompen naar boven worden  
getransporteerd naar de 10.000 litertank.    
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In 2018 hebben we veel gesprekken gevoerd om te komen tot een goed energieplan. We 

gaan ervan uit, dat we dit in de loop van 2019 kunnen gaan uitvoeren. Dit plan is gebaseerd 

op Solarpanelen en voldoende accu’s om, als het nodig is overdag en in ieder geval ’s avonds 

de school te kunnen verlichten.   

 

Inmiddels hebben we ook een nieuwe bus moeten kopen. Onze eerste bus heeft maar 12  

 
 

Zoals in de inleiding al aangegeven hebben we dit jaar ook veel meer aandacht kunnen 
besteden aan het onderwijs op KEMPS in algemene zin.   
    

 

  

zitplaatsen, maar met opschuiven  
en staan konden we wel 30  
kinderen vervoeren. In het    
afgelopen jaar zijn er in Tanzania  
nogal wat ongelukken gebeurd  
met schoolbussen. De o verheid  
heeft nu de eis gesteld dat er voor  
elk kind een zitplaats moet zijn.  
We hebben nu een nieuwe bus  
gekocht met daarin 52 zitplaatsen  
voor kinderen.   
  

Aan het einde van het jaar 2018  
hebben we een begin gemaakt  
met het egaliseren van het  
sportterrein .    O m erosie tegen te  
gaan,  zijn   de hellingen rond de  
watertank en de school   met gras  
beplant.   
Daarnaast zijn we dit jaar  
begonnen met de bouw van de  
keuken. We hopen dat die in de  
loop van de eerste helft van  
2019  klaar zal zijn. Dat betekent  
dat er dan o nder goede  
omstandigheden gekookt kan  
worden voor+/ -   130  personen.   
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Allereerst misschien goed om het aantal leerlingen per klas te laten zien.  
  

    Jongens    Meisjes    Totaal  

Kleuterklas    6    12    18  

Klas 1    8    15    23  

Klas 2    10    12    22  

Klas 3    11    10    21  

              

Totaal    35    49    84  

  

We hebben, als bestuur, veel gesproken over de onderwijsontwikkeling op onze school.  

 
 

We hebben het grote geluk gehad dat we  
in 2018 hulp hebben gehad van Fleur en  
van Rebecca. Beide vrouwen hebben  
volledig als vrijwilliger deze taak op zich  
genomen.    
Fleur is in mei naar Rubya gegaan en heeft  
daar ee n half jaar gewerkt aan  de   
ontwikkeling   van het onderwijs. Hoe  
kunnen we  de leerstof aanbieden , zodat   
leerlingen  beter  begrijpen hoe ze de stof  
moeten toepassen. Het   invoeren van  
teamvergaderingen ; wat gaat er goed?  
Wat kan er beter, en hoe doen we dat  
d an? Leerlingenbespreking. Hoe ga je  
gebruik maken van leesboeken uit de  
bibliotheek? Hoe k an het lees en  
rekenonderwijs    de kwaliteit van de  
school verhogen? Daarbij is het van groot  
belang te onderkennen dat er verschil zit  
in de manier waarop er in Tanza nia en in  

Nederland les wordt gegeven.     
Half september heeft Rebecca het  
stokje van Fleur overgenomen. We  
zien dat het team bereid is om ook  
met Rebecca  te werken aan  
structurele veranderingen in het  
onderwijs.   
Rebecca geeft wiskundelessen in  
alle klassen . Daarnaast besteedt ze   
aandacht aan het kleuteronderwijs  
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en samen met John Bosco werken ze aan teambuilding. Helaas hebben we nog geen 
opvolgster voor Rebecca gevonden, maar we zijn natuurlijk wel op zoek.   
Eind 2018 hebben we afscheid genomen van onze hoofdonderwijzer Jesse; hij was 3 jaar 
geleden al met pensioen, maar kan nu definitief van zijn pensioen gaan genieten. We 
hebben John Bosco, leerkracht op KEMPS, gevraagd om het nieuwe hoofd van de school te 
worden. Hij heeft al een aantal uitdagingen naar volle tevredenheid opgelost. Dat geeft ons, 
als bestuur, alle vertrouwen in de toekomst.   
  

Onze sponsoren  

We zijn heel blij met alle sponsoren die we hebben. Dit jaar willen we toch graag een paar 
sponsoren noemen. Allereerst speelde vanaf 2017 `de verdubbelaar`, die onze acties tot 
een bedrag van €15.000,- wilde verdubbelen. De uitkering van dat bedrag was in 2018. We 
kregen ook nog een donatie van 2 sponsoren voor samen een bedrag van €15.000,-. En 
Frank kreeg in Amerika van de hoogste baas van Eaton, waar Frank voor werkt, een bedrag 
van €4.500,- voor zijn enthousiaste inzet voor Shoma.  
Ook door het uitvoeren van een aantal projecten hebben instellingen ons ontzettend 
geholpen. We noemen hier, de sponsorloop De Slach om `e Mar in Burgum met bijna 
€11.000,- en de Rotaryclub Hoogeveen de Wolden en de Rotaryclub Hoogeveen, die samen 
bijna €16.000,- hebben opgehaald.  
En we willen ook hier graag noemen al die sponsoren die een kind sponsoren die dan een 
jaar naar onze Engelstalige school kan gaan. Op deze manier kunnen we zeker 33 kinderen 
van arme ouders zicht geven op een betere toekomst door goed onderwijs. Maar ook al die 
andere sponsoren, groot of klein,  maken het mogelijk om ons werk te kunnen blijven doen. 
We hopen dat iedereen ons wil blijven steunen, want ja het gaat goed met onze projecten, 
maar er is ook de komende jaren nog heel veel te doen, en er blijven altijd kinderen die we 
willen sponsoren, omdat ze het nu eenmaal zelf niet kunnen betalen.  
  

 
 


