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Eerste nieuwsbrief 2020 in Coronatijd  
 
In deze nieuwsbrief willen we graag laten zien hoe het Corona virus ook het leven in en om onze 

school in Rubya beïnvloedt. Maar ook 
willen we nog kort stilstaan bij de 
administratieve afhandeling van 3 mooie 
projecten die we met behulp van de 
Wilde Ganzen hebben gerealiseerd. En 
daarnaast hadden we, voordat het virus 
Tanzania bereikte, besloten om nog een 
deel van de school verder af te bouwen. 
Ook dat willen we u graag laten zien. 
 
In januari hadden we nog een heel goede 
start van het schooljaar 2020. De 
uitslagen van de landelijke test, die de 
hoogste groep, P4, in november had 
gemaakt, waren verbazend goed. Alle 

leerlingen hadden een A- score gehaald en daardoor hoorde KEMPS bij de eerste 4 van het district! 
En dan gaan ook de scholen in Tanzania  midden maart op slot. Drie weken geleden heeft de centrale 
regering de lock-down voor de scholen verlengd, tot nader bericht. De scholen zijn weliswaar dicht, 
maar de rest van het openbare leven gaat nog wel gewoon door. Er wordt in de steden wel meer 
aandacht besteed aan, handen wassen en 
dergelijke, maar daar blijft het bij. 
De eerste weken van de lock-down vielen samen 
met de schoolvakantie in april. Dat was een 
reguliere vakantie van 3 weken. Nu zouden alle 
kinderen allang weer naar school moeten gaan. In 
de rest van het land hebben de meeste 
privéscholen besloten om hun onderwijzers en 
hun staf per direct te ontslaan. De leraren van de 
Tanzaniaanse scholen krijgen gewoon doorbetaald 
vanuit de regering.  
Ons bestuur had er, in haar vergadering van 
vorige week, heel veel moeite mee om alle leraren 
, koks, bewakers en chauffeurs te ontslaan. Wij 
hebben onze leraren voorgesteld het salaris nu 
met 50% te verminderen voor de maanden mei en 
juni. Voor de koks, bewakers en chauffeurs 
hebben we een minimum loon van 40 Euro per 
maand aangehouden. (We zullen dit 
heroverwegen, afhankelijk van hoe het gaat in 
Tanzania.) Wij moeten natuurlijk wel kijken 
hoelang we dit financieel vol kunnen houden. 
Er zijn, ook nu de school dicht is, steeds 2 
leerkrachten op school aanwezig. Eénmaal per week komen de kinderen langs om hun weektaak 
(geen IPad, zoals hier, maar gewoon in het schrift) in ontvangst te nemen, daarnaast kunnen ouders 
altijd komen om vragen te stellen. De ouders van kinderen die normaal zelf het schoolgeld betalen, 
zullen dat dit kwartaal niet doen. Die inkomsten missen we in ieder geval.   
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Administratieve afhandeling van de projecten die we m.b.v. de Wilde Ganzen hebben kunnen 
uitvoeren. 

Vorige maand hebben we de rapportage 
afgerond van 3 projecten, die we met hulp 
van de Wilde Ganzen hebben uitgevoerd. 
Bijna alles wat te maken heeft met water: 
oppompen uit het boorgat t/m de leidingen 
naar onze watertoren en vandaar naar 
diverse delen van de school hebben we met 
de hulp van Wilde Ganzen kunnen uitvoeren. 
Ook de bouw van de bibliotheek en de 
verlichting voor de hele school konden we op 
die manier realiseren met behulp van Our 
Energy Foundation uit Hardenberg. Twee van 
onze bestuursleden waren daar in oktober 
2019 bij aanwezig. De zonnepanelen op het 
dak zorgen (via batterijen) voor een goede 
verlichting in de school en de keuken.  
 
De afgelopen maanden hebben we ook nog 
een aantal projecten uit 2019 af kunnen 
ronden. De toiletten van de jongens en de 
meisjes zijn voorzien van wasbakken. In 

verband met de veiligheid hebben we 2 
bliksemafleiders laten plaatsen, aan beide kanten 
van onze school. En we hadden, voordat Corona 
aan de orde was, besloten het project van de 
binnenplaats van de school af te ronden. Dat 
betekent een plafond boven de veranda. Daarna 
het pleisteren van de muren aan de binnenkant 
en gedeeltelijk ook de muren aan de buitenkant. 
Na het pleisteren is het de bedoeling om de 
veranda te betegelen. Daarna kan de 
binnenplaats worden beplant met gras en 
bomen, met daar doorheen kleine paden. Tot 
slot van dit project wordt er een pad aangelegd 
van de school naar de keuken, inclusief een 
overkapping (ook in Rubya regent het veel meer 
dan normaal om deze tijd van het jaar). We 
wilden dit jaar nog een paar projecten oppakken; 
de aanleg van de parkeerplaats en de 
waterkering, om het water van de heuvel niet bij 
de school te laten komen. Vanwege de onzekere situatie zetten we deze projekten voorlopig “on 
hold”. 
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Toekomst. 
Net zo goed als we hier niet zo goed weten hoe het verder gaat, weten we ook niet hoe dat in 
Tanzania zal gaan. Voorlopig gaan we er vanuit, dat de school t/m juni gesloten zal zijn. Dat betekent 
nog steeds dat de kinderen wel een klein beetje huiswerk mee krijgen om thuis te maken, maar wat  
het leren van de Engelse taal betreft zal dat lastig worden. Helaas kunnen ook de vrijwilligers, Jaap en 
Ellen van Bruggen uit Burgum en Pytrick Gerbrandy uit Nijlân niet beginnen aan hun mooie taak op 
Kemps. Wij hopen dat ze  volgend schooljaar hun plannen kunnen uitvoeren!  
 
In sommige landen in Afrika wordt gesproken over hogere voedselprijzen (door corona, maar vooral 
ook door overmatige regenval). We zullen zien hoe dit zich ontwikkelt.  Nu eerst maar even 
afwachten en hopen dat de kinderen over niet al te lange tijd weer naar school mogen. Want wat 
hier in Nederland geldt, geldt zeer zeker ook in Rubya. De kinderen zijn meestal beter af, wanneer ze 
gewoon naar school kunnen gaan; beter voor hun opleiding, maar soms, net zoals hier, ook beter 
voor hun eigen veiligheid en gezondheid. 
 
U zult begrijpen dat het juist ook nu van belang is om ons te blijven steunen. Waar we vóór Corona 
allerlei projecten met scholen konden organiseren, wordt het nu moeilijker om sponsorgeld te 
krijgen. Een geplande sponsorloop voor een school stond op de rol in Nijmegen en Burgum, maar kan 
dus helaas niet doorgaan. En zo zijn er meer voorbeelden. We hopen dat we ons team in Rubya niet 
hoeven te ontslaan, wilt u ons daarbij ondersteunen? Want we hopen echt van ganser harte, dat we 
vanaf juli, ook in Rubya, weer gewoon aan de slag kunnen.  
We weten dat er door allerlei organisaties een beroep wordt gedaan om een gift te doen. Wilt u in 
deze bijzondere tijd ook aan Shoma denken! Iedere (extra) gift is welkom. 
 


