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Beste donateurs, 
We willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rond onze Engelstalige 
school KEMPS in Rubya Tanzania. 
 
Vorig jaar heeft de Rotaryclub Enschede-Zuid een grote actie gehouden voor één van de 
projecten van Shoma. 

Eén van de onderdelen van het project “wandelen 
voor water “ is het plaatsen van 15 duizend- 
litertanks bij arme gezinnen in de omgeving van 
onze school. Dit project is bedoeld om in een wijd 
gebied aan de bevolking te laten ervaren hoe ze 
het water via hun dak kunnen opvangen. Wanneer 
ze het zelf opvangen, worden ze veel minder 
afhankelijk van de waterbronnen en hoeven ze ook 
niet zover te lopen om aan water te komen. 
 
In datzelfde plan “wandelen voor water “zit ook de 
renovatie van een bestaande bron (Kifo geheten). 
Die renovatie is zo goed als gereed. Zoals u op de 

foto’s kunt zien, maken heel veel mensen gebruik 
van deze bron. Kifo staat erom bekend dat de 
kwaliteit van het water heel erg goed is. Voor uw 
informatie: de mensen hoeven dit water niet te 
betalen. 
Tijdens ons bezoek aan Rubya (begin augustus) 
hebben we uitgebreid gesproken met het  
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schoolhoofd en de leraren van onze school. Het is een spannende tijd. Zoals bij ons in de 
laatste groep van de lagere school de Cito-toets plaats vindt, is er in Tanzania voor klas 4 een 
landelijke toets. Alle scholen van Tanzania worden gerankt n.a.v. de resultaten van alle 
leerlingen van klas 4! Hoewel de resultaten 
van een school niet altijd wat zeggen over de 
kwaliteit van het onderwijs, wordt het hele 
proces als spannend ervaren. De leraren 
geven klas 4 op zaterdagmorgen extra les, 
om als school zo goed mogelijk voor de dag 
te komen. 
Ook projectmatig speelt er nog van alles.  
Men is heel hard bezig met de afbouw van 
de keuken. De ruwe keuken, inclusief 
schoorsteen, staat en de afgelopen weken is 
men erg druk met het betegelen van die 
keuken. Mede door een bijdrage van de 
Millenniumstichting uit Hoogeveen zullen er  
over 2 weken 3 stoves worden geplaatst. 
Door die stoves wordt de houtconsumptie 
van de school met 80% verminderd. 
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Om de keuken echt goed te kunnen 
gebruiken, zullen we daar over water 
moeten beschikken. We hebben al eerder 
aangegeven dat we een leiding hebben 
gelegd van de bron, die we geslagen hebben, 
naar wat wij onze watertoren noemen. 
Vanuit die watertoren kan het water dan 
onder natuurlijke druk naar de, lager 
gelegen, keuken. Wat er nog moet gebeuren 
is, dat het water vanuit de bron d.m.v. Solar 
pompen naar de watertoren wordt gepompt. 
 
Omdat er in januari weer een nieuwe klas 1 
bij komt (het schooljaar is in Tanzania van 
januari tot december) zijn we begonnen met 
de afbouw van de lokalen 7 en 8. De plafonds  
zijn ondertussen aangebracht. We hopen zo 
snel mogelijk voldoende fondsen te vinden 
om die lokalen voor het einde van dit school 
jaar helemaal af te kunnen bouwen. 

 
Nog een laatste project voor dit jaar 
is het elektriciteitsproject dat we 
samen met de Wilde Ganzen en de 
stichting Our Energy Foundation uit 
Hardenberg willen gaan uitvoeren. 
In de omgeving van onze school is 
geen elektriciteit en dus willen we 
hiervoor zorgen d.m.v. 
zonnepanelen en batterijen. 
Zoals één van de onderwijzers 
terecht opmerkte; nu kunnen we 
het alleen nog theoretisch hebben 
over wat het vak ICT allemaal 
behelst. Als er elektriciteit komt in 
de klas kunnen we  ook echt laten zien, wat de kinderen er allemaal mee kunnen. Inmiddels 
is er contact met een echtpaar uit Burgum, die als vrijwilligers hierbij willen assisteren. Dit 
betekent dat we, vanuit het elektriciteitsproject, langzaam richting de computer als 
onderdeel van het lesgeven op onze school gaan. 


