
Vooruitgang
Ook met onze projecten die we voor dit jaar op de rit willen 
zetten, is vooruitgang geboekt. De school in Seringkop is erg 
blij met de nieuwe zonnepanelen die we op het dak van de 
school hebben laten plaatsen waardoor de school nu 
elektriciteit heeft.

Het Ministerie van Onderwijs in Namibië heeft een campagne 
op touw gezet om meer kinderen naar school te krijgen. Samen 
met de zeer populaire Namibische muziekband Gaza, bezoek-
en medewerkers van het Ministerie de verschillende gemeen-
schappen en dragen deze boodschap uit. 
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NIEUWSBRIEF NO. 15

De lente is begonnen met ontluikend nieuw leven. 
De lammetjes dartelen in de wei. Ook in Namibië heeft 
de natuur haar best gedaan. Vele diersoorten hebben 
hun jongen geworpen wat een prachtig gezicht is als 
men door Etosha Wildpark rijdt. 

Bandleider van muziekband Gaza spreekt de gemeenschap toe

De bandleider van Gaza spreekt de gemeenschap aan met een goede speech en legt uit 
waarom het volgen onderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van hun eigen leven en voor 
de ontwikkeling van het land en dat je je tijd goed moet besteden om iets te kunnen betekenen 
voor jezelf en voor anderen. Met hun muziek leggen ze goede contacten met iedereen. Dans is 
belangrijk in de Namibische cultuur en met deze opzet vormen ze een verbinding. Dit initiatief is 
een stap vooruit en wij hopen dan ook op een positieve uitwerking ervan.



Queen Sofia school                  Slaapvertrek hostel   
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Queen Sofia
Met de Spaanse ambassadrice in Namibie, Ms. Diaz, hebben 
we een bezoek gebracht aan Queen Sofia, een hervestigings- 
plaats waar veel personen wonen die tot de bevolkingsgroep 
de “Bushman” behoren. 

Het hostel bij de school is indertijd opgezet door de gemeen- 
schap en is voor de 85 kinderen die daar nu gebruik van 
maken erg klein. Het gebouw voorziet niet in de meest 
elementaire voorzieningen zoals een bed voor elk kind en 
voldoende goede sanitatie. Deze sanitaire voorzieningen zijn 
niet al te best en dat is dan nog zachtjes uitgedrukt. Door 
ruimtegebrek staan de stapelbedden bijna tegen elkaar 
en slapen veel kinderen met tweeën in een smal bed.                                                                                                                                             

Om hierin verandering op korte termijn aan te brengen hebben 
we samen met Spaanse ambassadrice een plan gemaakt om 
het huidige hostel een upgrade te geven. Al het leidingwerk 
voor zowel water als elektra wordt waar dat nodig is vernieuwd 
en al de binnenruimtes worden geschilderd incl. een opknap-
beurt van de toiletten en de douches. Daar waar dat nodig is 
worden tegels aangebracht en worden schappen geplaatst om 
kleding op te kunnen leggen en er worden kledinghaken aan de 
muren gemaakt. 

Verder zal er een eenvoudige ruimte tegen het gebouw aan 
gebouwd worden. Deze ruimte die aan de voorzijde open is, 
wordt dan gebruikt als eetgelegenheid voor de kinderen van het 
hostel en die ruimte wordt dan ook gebruikt voor naschoolse 
activiteiten.     

Het plan is om toch om een nieuw hostel te bouwen voor 100 kinderen. Gezien 
de hoge kosten, ongeveer € 200.000,- is de renovatie een goede, maar tijdelijke 
oplossing omdat de gelden voor een nieuw hostel op het ogenblik ontbreken bij 
zowel de Namibische overheid als bij CTN. 

Maar het is wel ons uiteindelijk doel om Queen Sofia te voorzien van een goed  
hostel zodat het hostel straks alle voorzieningen heeft die voor het Namibische 
Ministerie van Onderwijs bepalend zijn om van overheidswege te zorgen voor 3 
maaltijden per dag per kind; salarissen voor de staf met sociale voorzieningen en 
onderhoud van het gebouw en de inventaris. Het huidige hostel kan later  
gemakkelijk omgebouwd worden voor huisvesting van leerkrachten.



Huiswerkbegeleiding     Engelse les voor ouderen    
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Het multifunctioneel centrum in Outjo
In Outjo is de bouw van het multifunctioneel centrum klaar.  
Het centrum heeft de naam gekregen: Tabita, Centre of Hope.  
Een zeer toepasselijke naam voor dit centrum dat midden in 
een “plakkerskamp” of te wel een township staat. Tabita was 
een bijbelse vrouw die veel voor anderen heeft betekent.   
Connected to Namibia heeft toegezegd voor de inrichting van 
dit gebouw te zorgen. 

Wilde Ganzen heeft CTN geholpen met een bijdrage. Ook is een grotere gift ontvangen van een 
andere organisatie en er waren opbrengsten van enkele acties. Het centrum biedt plaats voor 
instanties zoals het Rode Kruis, maatschappelijk werk, opvang voor jonge kinderen en huiswerk 
begeleiding. Verder worden er allerlei workshops gegeven zoals Engelse les voor ouderen, trauma 
verwerking en workshops voor begeleiding van ouders bij de opvoeding etc.

CTN heeft de complete inrichting van het centrum kunnen verwezenlijken. Zelfs een kleine biblio-
theek met nieuwe kinderboeken hebben we kunnen realiseren. Dankzij giften die we aan het einde 
van het jaar hebben ontvangen. Noah’s Ark, onze Duitse medepartner, heeft voor een speeltuin bij 
het centrum gezorgd. De speeltuin moet nog een mooi kleurtje krijgen maar daar zorgt Ds. Lucas 
met enkele van zijn medewerkers van de Nederlandse Hervormde kerk in Outjo voor.

Tabita Centre of Hope
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Zoals dat meestal gaat met nieuwbouw zijn er altijd nog zaken 
die niet begroot zijn, maar die toch belangrijk zijn voor het 
functioneren van een gebouw. Zoals de voorraadruimte van 
planken voorzien,dat toch handig is om je spullen fatsoenlijk op 
te kunnen bergen. De cementvloer polijsten met een waslaag 
om stof van het cement tegen te gaan en de vloeren gemakke- 
lijker schoon te kunnen houden.  

Er was een wens om het gebouw wat meer uitstraling te 
geven, zeker in de omgeving waar het staat. Daardoor is een 
plan ontstaan om de voorzijde en de zijkant met tekeningen 
op te fleuren en de naam van het centrum duidelijk uit te laten 
komen. Een plaatselijke kunstenares heeft de tekeningen aan 
de voorzijde met de naam van het centrum geschilderd.  
De zijkant moet nog door haar gedaan worden. Inderdaad heeft 
dit het gebouw een aanmerkelijk vriendelijker gezicht gegeven. 

De uitvoering van deze goede plannen en alle verbeteringen 
konden worden betaald door CTN. De verbeterpunten van het 
verlanglijstje zijn al met al nu wel bijna uitgevoerd. 

Één van de wandkleden     Bomen planten

De binnenkant van het centrum is opgefleurd met o.a. 3 zeer grote wandkleden, 
gemaakt door de Nederlandse kunstenaressen: Fé Bazelmans en Nel Verhoeven.  
Deze gratis ter beschikking gestelde wandkleden stellen voor: de schepping, het 
water en de wereld. Zeer toepasselijk voor dit centrum.  
Dank Fé, Nel en colourfulkidz.org 

Op 5 maart jl. hebben we de feestelijke opening van het centrum kunnen houden. 
Er zijn enkele bomen geplant als symbool voor leven en groei.



Connected to Namibia Foundation-Nuenen   IBAN:NL43INGB0005219398   BIC: INGBNL2A    www.connectedtonamibia.nl   info@connectedtonamibia.nl

Connected to Namibia vrijwilligersprijs
Het bestuur van Connected to Namibia is dit jaar gestart met het geven van een  
vrijwilligersprijs voor degene die als inwoner van Namibië zich uitzonderlijk heeft  
ingezet voor de gemeenschap.
In 2015 heeft Wilma Schoeman deze prijs -bestaande uit Namibische Dollar 5.000  
(ongeveer € 450,-) en een sieraad- ontvangen uit handen van de voorzitter van CTN. 

De bijzondere verdienste van Wilma om maar steeds positief te blijven en om haar 
droom te verwezenlijken -het realiseren van het centrum-, verdient groot respect.  
10 Jaar heeft zij hiervoor haar inzet getoond en nooit de moed opgegeven. Ook heeft 
ze altijd klaar gestaan om studenten te helpen en hun een warm thuis te geven zonder 
daar ook maar iets voor terug te willen hebben. Cursussen geven, speciaal voor zwarte 
vrouwen die moeilijk aan arbeid kunnen komen. Hen helpen met projecten zodat ze een 
klein inkomen kunnen verwerven. Het oppakken van al dit soort zaken maakt haar tot 
een bijzonder mens en ze verdient het om onze waardering voor al haar werk en inzet 
te krijgen. Dank Wilma. Je bent voor iedereen een groot voorbeeld.

Ludwigshafen
Bij de school Ludwigshafen wordt de volgende maand gestart 
met de bouw van de toiletten. We hebben deze keer gekozen 
voor eco toiletten die weinig water gebruiken en waarvan de 
fecaliën gedroogd kunnen worden zodat deze weer als mest- 
stoffen gebruikt kunnen worden. Als dit systeem goed werkt 
willen we het bij de school in Queen Sofia ook toepassen. Daar 
is ook de wens voor meer toiletten bij de school. 

Voor info kijkt u maar eens bij eco@otjitoilet.org

Wilma Schoeman neemt de vrijwilligersprijs in ontvangst



Baie dankie!
Toos Verbruggen

Nieuw zicht!
8 Leerlingen van diverse scholen hebben hun nieuwe aan hun 
gezichtsvermogen aangepaste bril ontvangen. Deze brillen zijn 
gratis gemaakt door optiek Andriessen- Helmond. Dank Eloy!
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Nieuwe tafels
Diverse scholen met een kleutergroep hebben nieuwe groeps- 
tafels gekregen gemaakt door leerlingen van een vakschool in 
Tsumeb. Dank Wereldhuis Eindhoven voor de financiële onder-
steuning van dit mooie project.

We hebben als ANBI stichting de nieuwe jaarrekening in het bestuur besproken 
en deze is door het voltallig bestuur goedgekeurd en voorzien van ieders hand-
tekening. De jaarrekening zal spoedig op de website geplaatst worden.

Rest mij nog om iedereen te bedanken die CTN een warm hart toedraagt en die 
ons materieel en/of financieel steunt.

PROJECTEN 2015 
De projecten bij Puros, toiletten en klaslokalen en bij  
Swartbooisdrift, waterinstallatie, hebben nog onze aan-
dacht. Plaatselijke medewerkers houden CTN op de hoogte 
van de vooruitgang. In de volgende nieuwsbrief hopen wij  
hierover meer te kunnen vertellen.

Nieuwe brillen             Nieuwe groepstafels


