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Tweede nieuwsbrief 2020 in Coronatijd 
 
In deze nieuwsbrief willen we u graag bijpraten over enkele ontwikkelingen rond onze school KEMPS in 
Rubya Tanzania. We hebben het over de gevolgen van Corona op het dagelijks  leven. Ook willen we u 
laten zien, dat we een aantal besluiten hebben genomen ( i.v.m. corona en de voedselsituatie), waardoor 
onze kosten voor dit jaar zeker omhoog zullen gaan. En verder hebben we nog enkele kleinere en grotere 
projecten onderhanden genomen, die we hieronder noemen. 
We hadden al laten weten dat de school halverwege maart op slot ging (algehele Lock Down door de 
regering opgelegd). We hebben toen besloten om onze leraren in ieder geval 50% van hun salaris door te 
betalen. Een aantal stafleden (koks en bewakers) hebben we nauwelijks gekort, omdat zij al met een veel 

lager salaris genoegen moeten nemen. Bij de meeste 
particuliere scholen wordt het salaris niet 
doorbetaald. 
 Gelukkig mocht de school eind juni weer open en 
kon het normale lesgeven weer beginnen. Doordat 
de kinderen meer dan 2 maanden niet naar school 
konden vonden wij het gepast om de betalende 
ouders 1 kwartaal schoolgeld kwijt te schelden. Voor 
ons een schadepost van € 4.400,- voor één kwartaal. 
Daar stonden ook minder kosten tegenover. Aan de 
andere kant hebben we wel extra voedsel uitgedeeld 
aan de kinderen die door u en ons worden 
gesponsord. Door de uitbundige regen in het 
voorjaar, is de oogst toen mislukt (bonen, mais en 
aardappelen). Nu in de maand september zijn de 
voedselprijzen behoorlijk gestegen, voor ons een 
negatief effect van  € 450,- per maand. De komende 
maanden gaan we nog weer een aantal voedselacties 
uitvoeren, omdat voor veel mensen de prijzen van 
voedsel gewoon te hoog zijn!  
 

 
De school is gelukkig nu sinds 2 
maanden weer open. Omdat er in Rubya 
geen mogelijkheden voor e-learning zijn, 
betekent het dat de kinderen een 
behoorlijke achterstand hebben 
opgelopen. Wekelijks hebben de leraren 
een leerpakket aan de leerlingen 
meegegeven om dat thuis te 
bestuderen. Door alle huishoudelijke 
taken hadden lang niet alle leerlingen de 
tijd om dat pakket goed door te nemen. 
Na 2 maanden school is bijna iedereen 
nu aan het genieten van de september 
vakantie. 
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De laatste schoolperiode 
loopt van eind september 
tot halverwege december. 
Daarna begint in januari het 
nieuwe schooljaar. Niet 
iedereen heeft vakantie. Klas 
4 is zich, ook in de vakantie, 
heel serieus aan het 
voorbereiden op het 
nationale tentamen in 
november. De meeste 
leraren worden ook in deze 
vakantieperiode 
ingeschakeld om de kinderen 
de laatste kneepjes bij te 
brengen! En door de Lock 
Down kunnen ze nog best 
wat extra lessen gebruiken. 
 

 
De afbouw van de school gaat gestaag door. We 
richten ons op dit moment op de afbouw van het 
binnen gedeelte van de school en het 
binnenterrein. We hebben de veranda overkapt. 
De muren van de veranda zijn van een 
beschermlaag voorzien en de bodem van de 
veranda is geëgaliseerd, zodat nu de tegels 
kunnen worden gelegd. Het pad tussen de 
keuken en de achterkant van de school is verhard 
en van een overkapping voorzien, zodat 
personeel en kinderen tijdens regen droog het 
eten kunnen distribueren. We hopen in de 
vakantie de binnenplaats verder aan te leggen. 
We willen daar paden maken zodat de kinderen 
van de ene naar de andere kant kunnen lopen via 
die paden. Buiten de paden zal gras geplant 
worden waar voorlopig niet overheen gelopen 
mag worden. Daarnaast is er in het midden nog 
plaats voor een mooie boom. De vrijwilligers van 
de school zijn druk bezig geweest het 
sportterrein met gras in te planten.  
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De volgende projecten worden nu voorbereid. We willen nog een eetzaal bouwen, waar de kinderen elke 
dag kunnen eten, maar waar ook andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld met ouders, kunnen worden 

georganiseerd. Daar plannen we ook nog 
een aantal toiletten, zowel voor de 
kinderen, alsook voor de ouderen en voor 
de mensen die in de keuken werken. 
En zoals ook hier in Europa doen we dit 
jaar meer op afstand. Normaliter gaan een 
aantal bestuursleden 1 of 2 maal per jaar 
naar Rubya. Dit jaar stond er ook van alles 
op de planning. 
Dat kan nu nog even niet, maar we hopen 
dat we volgend jaar wel weer naar Rubya 
kunnen gaan.  
 
 

 
We hopen dat de onderwijsondersteuning uit 
Uganda ( ze helpen het team met efficiënte 
leesmethoden) dan ook weer de grens over mag. 
Natuurlijk hebben we wel veel telefonisch contact, 
zowel met het hoofd van de school, alsook met de 
voorzitter van het bestuur ter plaatse. Wat ons 
betreft een prima ontwikkeling dat het bestuur zich 
daar ook steeds meer verantwoordelijk gaat voelen.  
We zijn blij dat het gewone (school)leven weer 
goed op gang gekomen is. We hebben de gezinnen 
van de door ons gesponsorde Shoma kinderen goed 
kunnen helpen, mede door de extra giften die we 
de afgelopen maanden hebben ontvangen. Die 
extra acties zijn, zeker ook de komende maanden, 
nodig. Als u ons extra wilt ondersteunen, dan is dat 
natuurlijk altijd zeer welkom. Ook zoeken we nog 
altijd mensen die, liefst voor langere tijd, een kind 
op onze school willen sponsoren voor € 350,- per 
jaar. 
Tot slot willen we nog melden dat we al een aantal 
maanden elke week een kort stukje op onze 
Facebookpagina posten. U kunt ons vinden via de 
link Stichting Shoma 
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