
 Nieuwsbrief  
 December 2019 

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

 

 
 
NIEUWSBRIEF SHOMA, DECEMBER 2019 
 
Beste donateurs en belangstellenden, we willen u graag voor het einde van het jaar nog 
even bijpraten over de jongste ontwikkelingen rond onze school (KEMPS) in Rubya Tanzania. 
Een aantal bestuursleden is onlangs nog voor 2 weken naar Tanzania afgereisd. Hieronder 
vindt u een korte samenvatting van hun bevindingen. 
 
Allereerst zijn we in Rubya bezig geweest met 2 
projecten. Deze werden voor een heel groot 
deel uitgevoerd door Greenlink.  
Het eerste project heet binnen Shoma; 
waterproject 2 en wordt gerealiseerd in 
samenwerking met Wilde Ganzen. U weet dat 
we vorig jaar geboord hebben naar water 
(waterproject 1). Toen hebben we vanaf de 
(geslagen) bron, leidingen gelegd naar een veel 
hoger punt dan de school zelf (onze 
watertoren). Er werd een leiding gelegd van 240 
meter lang en 40 meter naar boven. 
Waterproject 2 stelt ons nu in staat om het 
water dagelijks (d.m.v. solarpompen,  
zonnepanelen.) naar de watertoren te pompen. 
Het water is niet alleen voor eigen gebruik, 
maar ook voor de bevolking in de omgeving van 
de school. 

 
 
Het tweede project heet bij 
ons: “licht in de school” en is 
een samenwerking tussen 
Wilde Ganzen, Our Energy 
Foundation (Hardenberg) en 
Shoma. In alle 8 lokalen en 
alle andere ruimtes op de 
begane grond zijn lichtpunten 
aangebracht, zodat bij donker 
weer en ’s avonds de school 
ook kan worden gebruikt. En 
natuurlijk, als er elektriciteit is 
denk je bijna automatisch aan 

computers. Het is van groot belang dat de kinderen die bij ons les krijgen zich ook kunnen 
bekwamen in alles in en om de computer. Ook zij zullen daar hun hele leven mee te maken 
krijgen. Een hele uitdaging om het computeronderwijs op een goede manier onderdeel te 
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laten worden van het leerproces. Maar er zijn nog voldoende andere prioriteiten ook, dus 
we zullen als bestuur keuzes moeten maken. 
 
Voorafgaande aan deze 2 projecten, zijn de mensen in Tanzania druk bezig geweest met de 
bouw van de keuken. Vooral de binnenkant van de keuken heeft tijd gekost. Vanwege de 
hygiëne is er alle reden om alle hoeken en gaten goed dicht te krijgen met o.a. heel veel 
tegelwerk. Maar het resultaat is er dan ook naar. 

 
Onze bestuursleden werden bij aankomst verrast door de rust die er op school heerst. Vorig 
jaar hebben we een “nieuwe” directeur aangesteld en hij werkt samen met een 
hoofdzakelijk jong, enthousiast team, bestaande uit 5 mannen en 3 vrouwen. 
Onze mensen hadden veel ontwikkelingsmateriaal meegenomen, zoals leesboeken, cijfer-en 
letterkaarten memories, lotto’s en muziekinstrumenten. ( al deze materialen hebben we 
gekregen van scholen en van de middenstand in Nederland). 
 
Door samenwerking met de stichting Knowledge for Children uit Uganda zijn er veel 
Engelstalige leesboeken (voor alle klassen) aangeschaft. De mensen uit Uganda hebben 2 
dagen onze leraren bijgepraat over het werken met deze boeken. Hoe gebruik je deze  
 
 



 Nieuwsbrief  
  

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

 

 
 
 

leesboeken en hoe 
begeleid je als leraar dat 
leesproces? Het hele team 
is enthousiast om hier 
volgend jaar verder mee 
aan de slag te gaan. De 
mensen uit Uganda komen 
volgend jaar weer op 
bezoek.  Die 2e workshop 
zal in het teken staan van 
het verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs. In dit geval meer gericht op het goed gebruiken van de 
lesmethodes. 
 
Afgelopen september hebben de leerlingen uit klas 4 een verplicht (vrijwillig)landelijk 
tentamen afgelegd. Van de 234 scholen uit de regio Muleba, de Provincie waarin onze 
school staat,  scoorde onze klas bij de eerste 4! Een prachtig resultaat en een enorme 
opsteker voor de leerkrachten (en natuurlijk ook voor ons). De uitslag van het officiële 
landelijke tentamen, dat in november plaats vond, wordt in januari bekendgemaakt. In 
januari begint in Tanzania het nieuwe schooljaar. Voor ons betekent dit,  dat er weer zo’n 
dertig nieuwe leerlingen bijkomen. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang (o.a. 

moeten er uniformen gemaakt worden). Onze delegatie werd aan het einde van hun bezoek, 
getrakteerd op een afscheid met dans, zang en muziek.  
 
In december zijn we ook in Nederland alweer druk voor het komend schooljaar. In de laatste 
bestuursvergadering hebben we een eerste concept budget  besproken. Er moet in de 
keuken een sterk iemand komen om de dikke pap in de grote pannen goed door te roeren.  
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Daarnaast zijn we op zoek naar een 2e (deeltijd) chauffeur. We beschikken nu over een grote 
bus en een kleine bus, die komend jaar beide tegelijkertijd moeten worden ingezet. We gaan 
er van uit, dat we vanaf januari 150 leerlingen op onze school zullen hebben. Verder zijn we 
op zoek naar een onderhoudsman die 1 of 2 dagen in de maand reparaties kan verrichten. 
Allemaal gevolgen van een groeiende school.  
Komend jaar gaan we ook veel tijd en aandacht besteden aan het installeren van een 
bestuur van de school in Rubya. 
 
Prioriteiten. 
We hebben nog steeds veel projecten die we i.v.m. de financiële beperktheid van onze 
stichting na elkaar willen gaan uitvoeren.  
De lokalen 7 en 8 zijn nu nog casco en moeten worden afgebouwd. 
De veranda en de binnenplaats moet nog worden ingericht. 
Er moet nog een eetzaal voor de kinderen worden gebouwd. 
We moeten er volgend jaar voor zorgen dat er een groot en vlak sport- en speelveld komt. 
En eind volgend jaar zullen we ook een nieuwe 2e hands bus moeten kopen, wanneer we 
richting 170 of 180 kinderen gaan. 
Daarnaast nog veel kleinere, maar zeer noodzakelijke dingen zoals, bliksemafleiders een 
kopieerapparaat etc.  
Heel belangrijk blijft het natuurlijk om voldoende sponsoren te vinden om kansarme 
kinderen een goede opleiding op onze Engelstalige school te kunnen geven. 
Ook volgend schooljaar gaan er 140 kinderen (gesponsord door SHOMA) naar de 
overheidsscholen. Er wordt nog bekeken of dit aantal verhoogd kan worden i.v.m. het grote 
aantal kinderen dat nog niet naar school gaat. 
 
Zoals u ziet is er nog veel te doen. Mocht u ook vinden dat we met Shoma op de goede weg 
zijn, aarzel niet om ons financieel te (blijven) ondersteunen. De kinderen daar verdienen net 
zo goed een kans, als onze kinderen hier! 

 


