Nieuwsbrief
Juni 2022
Hierbij presenteren wij u onze 2e nieuwsbrief van 2022.
Twee leden van het bestuur hebben de laatste 2 weken van mei een bezoek gebracht aan
onze school in Rubya Tanzania. We waren er om, samen met de mensen daar, een aantal
projecten in gang te zetten. Daarnaast hebben we uitvoerig gesproken met ons nieuwe
hoofd van de school, Gilbert.
We werden direct geconfronteerd met een enorme tegenvaller. De bron, die we een aantal
jaren geleden hadden geslagen, geeft nauwelijks meer water. Een school met meer dan 200
leerlingen en 17 man personeel kan niet zonder
water. Denkt u maar aan eten koken, afwassen,
toiletten schoonhouden enz. Ook voor de
mensen die in de buurt van de school leven is
het heel vervelend. Hen hadden we namelijk
beloofd dat ze water mochten tappen vanuit
ons 10.000 litervat. Maar net zoals de kinderen
uit de hoogste klassen nu water moeten gaan
halen bij een natuurlijke bron een heel eind
verderop, moeten ook de bewoners rondom de
school nu weer een heel eind lopen om aan
water te komen. Nu de zomer er aan komt

wordt de situatie voor onze school en
voor de bewoners alleen maar
zorgelijker. Dit omdat die natuurlijke
bron in de zomer droog komt te
staan.We zijn met de
verantwoordelijken van de overheden in
de buurt in gesprek gegaan over een
andere plek, door deskundigen
aangewezen, om opnieuw te boren. Na
een aantal overleggen hebben we
toestemming gekregen om op hun
grond te boren en dat water te gebruiken voor de school. Natuurlijk met de belofte dat de
bewoners in de buurt van de school dan weer toegang krijgen tot ons 10.000 litervat. Dat
hadden we al beloofd en die belofte zullen we dan zeker gestand doen.
De totale strop voor onze stichting bedraagt ongeveer €15.000,-. En dat geld hadden we nou
juist heel graag aan allerlei onderwijszaken willen uitgeven! Het zou fijn zijn als onze
sponsoren een extra bijdrage kunnen doneren om dit op te lossen. Verder zijn we in gesprek
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met de Wilde Ganzen of zij 1/3 van de
kosten voor hun rekening willen nemen.
Zij staan daar in principe positief
tegenover.
In de tijd dat onze bestuursleden daar
waren is een aantal projecten gestart.
Vooral buiten de school zelf. Er is een
trap gebouwd om van de keuken naar de
eetzaal beneden te komen. De kinderen
krijgen hun broodje met pap en hun
warme eten nu nog in de klas. Door de
trap kunnen ze straks naar de eetzaal om
hun maaltijden daar te nuttigen.
Daarnaast is er, bij de voorkant van de
school, een trap gebouwd om vanaf de
parkeerplaats naar het sportveld te
lopen.

Een derde groot project is een soort
waterkering. Er komt, bij forse
regenbuien, heel veel water de
heuvel af richting onze school. Door
een stenen dam/goot aan te leggen
wordt het water om de school en de
keuken heen richting het dal geleid.
We willen voorkomen dat te veel
water in de buurt van de
fundamenten van de school komt.
Met onze hoofdmeester (Gilbert)
hebben we uitgebreid gesproken over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In dat
kader hebben we ook een andere Engelstalige school in Bukoba bezocht. Welke leraren
doen het goed? Welke leraren zouden moeten verbeteren en welke middelen kunnen wij ze
daarvoor aanreiken? Dat geldt voor de 7 stafleden (buschauffeurs, bewakers en
keukenpersoneel), want ook zij zijn onderdeel van het totale plaatje.
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Gezien de veel hogere
voedselprijzen is Gilbert
begonnen met het inrichten
en uitbreiden van de
moestuin. Hij verwacht naar
het einde van het jaar toe
steeds meer groenten en
fruit zelf te kunnen
verbouwen. Tomaten,
watermeloenen, paprika,
cassave, aardappelen, uien
en nog meer plaatselijke
groenten. Op dit moment
zijn er 170 bananenbomen
geplant en hij wil er aan het
einde van het jaar 280
hebben staan. Daarnaast zit
nog in de planning het
planten van 100 mango en
avocado bomen. In augustus
worden de bonen ingezaaid.
Aan het einde van het jaar
hoopt men 40% van de
behoefte van de school uit
eigen moestuin te kunnen
halen.
De moestuin is verdeeld in
een aantal compartimenten.
Iedere klas heeft haar eigen stuk grond en samen met de leraren zijn ze verantwoordelijk
voor de bewerking /verzorging en de oogst. Ook de stafleden hebben hun eigen stuk waar ze
verantwoordelijk voor zijn. Het mooie is dat de ouders van door Nederland gesponsorde
kinderen sinds de komst van het nieuwe schoolhoofd meehelpen in de moestuin van de
school. Zij krijgen ook zaadjes mee naar huis om wat ze leren ook thuis toe te kunnen
passen.
Ook voor de moestuin hadden we gerekend op voldoende aanvoer van water! We hopen
van ganser harte dat we in de volgende nieuwsbrief kunnen melden dat die problemen
voorbij zijn! Mocht u ons extra willen ondersteunen aarzelt u dan niet. We kunnen in deze
periode uw steun heel goed gebruiken. De inkomsten door middel van projecten zijn in de
Corona-tijd achtergebleven. Daardoor hebben we, buiten de vaste bijdragen, moeten
interen op de reserves.
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