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Met veel genoegen presenteren we u de tweede nieuwsbrief van dit jaar. 
 
We willen u graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen in en rond onze 
school. 
 
Corona 
“Hoe is het eigenlijk met Corona in Tanzania?” Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt. 
Ook wij vinden het lastig om dat precies uit te leggen. Vorig jaar heeft de vorige president 
besloten dat alle lagere scholen 2 maanden dicht moesten vanwege Covid.  Daarna begon, 
juist ook vanuit de regering, de mededeling dat er in Tanzania geen Covid was verspreid te 
worden. Begin dit jaar is de toenmalig president overleden aan Corona. De nieuwe 
presidente (moslim en vrouw) geeft aan dat Corona er wel is. Men is nu bezig met het 
opzetten van een vaccinatieprogramma. Op school merken we op dit moment van Corona 
niets. Wanneer je mensen spreekt blijkt dat de mededelingen van de overheid wel serieus 
genomen worden en dat er inderdaad getwijfeld wordt aan het gevaar van Covid en aan het 
nut van vaccineren.  
 
Afbouw van de eetzaal 

Begin van het jaar hebben we 
besloten de extra lokalen in het 
souterrain, in te richten als eetzaal. 
Het grote voordeel daarvan is dat de 
kinderen hun middagmaaltijd niet 
meer in hun lokaal zullen eten, maar 
dat doen in de eetzaal. De binnenkant 
van de nieuwe eetzaal ziet er mooi 

uit. Er wordt nu gewerkt aan de 
ramen en aan de deuren. Daarna 
moeten er nog bankjes voor de 
eetzaal worden gemaakt en tot slot 
hebben we een plan in 
voorbereiding voor een ijzeren trap 
aan de buitenkant van het gebouw, 
zodat de kinderen buitenom naar de 
eetzaal beneden kunnen lopen.  
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Afronden van de binnenplaats 
Ook de binnenplaats ziet er alweer heel anders uit dan een jaar geleden. De muren zijn fris 
geschilderd en de veranda is betegeld. Nu wordt de eigenlijke binnenplaats verder ingevuld 
met looppaden, gras en een enkele boom.  
 

 
 
Een nieuwe hoofdmeester 
Sinds 1 juli hebben we een nieuwe directeur op onze school. 
Pantalleon heeft de afgelopen maanden de honneurs, als hoofdmeester waargenomen, 
zodat wij op zoek konden gaan naar een nieuwe hoofdonderwijzer. Die hebben we 
gevonden; zijn naam is Gilbert R Kallagho. Zijn doel is om van alle medewerkers 
(onderwijzend en staf) een team te maken, waarbij hij het van belang vindt dat niet alleen 
de leraren, maar ook de medewerkers zich kunnen ontwikkelen. 
Frank heeft begin juli goede afspraken kunnen maken met Gilbert. 
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Beleidsplan 
Omdat we als stichting een ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn, moeten we aan 
voorwaarden voldoen van de Belastingdienst (deze zijn te vinden op de website van de 
belastingdienst). Er is één en ander veranderd aan de eisen die gesteld worden. Als 
onderdeel van de rapportage moet er nu ook een beleidsplan zijn. Dat plan geeft aan wat 
we, als stichting, de komende drie jaar van plan zijn te gaan doen. In deze planning staat 
bovenaan uiteraard de afbouw van de school zelf. Daarnaast speelt ook de doorontwikkeling 
van de school naar verdere zelfstandigheid een grote rol. Ook de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs is daarbij van belang. We hebben er vertrouwen in dat met de 
hulp van de nieuwe hoofdmeester ook hierin stappen gezet kunnen worden.  
Per januari 2022 beschikt de school over een kleuterklas en 7 klassen English Primary 
Education en daarmee is onze school een volwaardige basisschool, waar het onderwijs in het 
Engels wordt gegeven. In de volgende nieuwsbrief zullen we wat uitgebreider ingaan op de 
inhoud van het beleidsplan. 
 
Donaties 
We danken onze vaste donateurs voor het vertrouwen en de (soms al jarenlange) steun, dit 
helpt Shoma en de school enorm! 
Gezien de omstandigheden van afgelopen jaar hebben we minder aan donaties opgehaald, 
met name acties op scholen, bij kerken en bij verenigingen waren er minder. We zijn dan ook 
op zoek naar manieren om extra geld binnen te halen. Heeft u een tip voor ons voor 
fondsenwerving, of een manier om extra donaties te krijgen, dan horen we dit graag. U kunt 
mailen naar info@shoma.nl, doneren kan rechtstreeks via de website www.shoma.nl 
 
 
Namens het bestuur van stichting Shoma 


