
Connected to Namibia speelt graag een rol bij het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de 
watervoorziening en het welzijn van de mensen in 
achterstandsgebieden in Namibië. We proberen alert 
te zijn in het kansen zien en die kansen dan ook te 
benutten. De door onze Stichting gerealiseerde 
projecten zijn daar een mooi voorbeeld van.

Tabita in Outjo
Het multifunctioneel centrum: Tabita in Outjo draait op volle toeren. De inrichting van het gebouw 
dat door CTN geheel is bekostigd, is nu helemaal klaar. Alleen een safe, om de laptops veilig op 
te bergen, moet nog worden aangeschaft. Steeds meer vrijwilligers melden zich spontaan aan 
om hun steentje bij te dragen om het centrum tot een groot succes te maken. 
Veel mensen die in de buurt van het centrum wonen, brengen regelmatig een bezoek aan 
het centrum. Velen, veelal vrouwen, komen af op een of meerdere van de vele aangeboden 
cursussen. Iedere dag wordt het centrum benut. Veel kinderen maken gebruik van de 
naschoolse opvang. Huiswerk kan in een rustige omgeving gemaakt worden en op sommige 
dagen zijn er leerkrachten aanwezig om ze te helpen. Al met al een project die een grote 
positieve invloed heeft op de mensen uit de directe omgeving.

Multifunctioneel centrum: Tabita in Outjo

School Ludwigshafen
Dit jaar heeft CTN weer projecten kunnen afronden, zoals het 
bouwen en installeren van toiletblokken bij de school in 
Ludwigshafen. Er wordt nog deze maand een hekwerk van 
halve paaltjes om de urinoirs geplaatst, om ze een beetje aan 
het zicht te onttrekken. Dit was een wens van de kinderen zelf 
en daar wil Connected to Namibia graag gehoor aan geven. 

Toiletten bij Ludwigshafen
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Inname quilts
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Quilts uit Nuenen voor de oma’s
Zoals in Afrika gebruikelijk is zorgt de familie voor de kinderen. In de meeste gevallen 
zijn dat de oma’s die een grote invloed hebben bij de opvoeding van de kinderen. 
Helaas nemen de vaders niet altijd de verantwoording voor hun kind, ook niet op 
financieel vlak. Als moeder door omstandigheden wegvalt bijvoorbeeld door overlijden 
of door aids dan neemt meestal oma de opvoeding over,  wat vaak een moeilijke taak 
is. Het kleine pensioentje van € 60,- per maand is veelal niet toerijkend om ook de 
extra monden te voeden. Het centrum signaleert de schrijnende gevallen en probeert 
samen met het maatschappelijk werk hierin verbetering te brengen. 

De quiltgroep van de Regenboogkerk in Nuenen heeft 11 quits geschonken aan 
CTN. Deze zijn naar Namibië opgestuurd. Het multifunctioneel centrum Tabita heeft 
de quilts in ontvangst genomen en weer uitgedeeld aan de oma’s die de zorg over 
hun kleinkinderen hebben waarvan de moeder is gestorven en de vader(s) nergens 
te bekennen zijn. Een pracht gebaar van de makers van de quilts naar deze oma’s.

Christofine zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen  
het centrum en zij doet dat met verve. Haar salaris wordt  
voor de helft betaald door CTN. Het geld dat we ontvangen  
van De Vrienden van onze Stichting wordt hiervoor gebruikt.  
Het andere gedeelte van haar salaris wordt betaald door het 
bestuur van het centrum dat hiervoor allerlei acties op touw zet.
12 Straatkinderen worden op het ogenblik in het centrum op-
gevangen. In januari a.s. gaan ze naar het hostel in Queen Sofia, 
waar ze extra begeleiding krijgen. Wij hopen dat het leven van  
deze kinderen hierdoor een positieve wending krijgt.

Christofine zorgt voor een warme maaltijd             Straatkinderen krijgen voorbereiding op school 
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Voedselpakketten uitdelen in Kaokoland  Slaapzaal hostel in Queen Sofia

 
Queen Sofia 
In de hervestigings-plaats: Queen Sofia worden ook eco-toiletten gebouwd zoals  
CTN bij de school in Ludwigshafen heeft gerealiseerd. Het tweede project in Queen 
Sofia is de renovatie van het bestaande hostel. De Namibische overheid zal nieuwe  
keukenfaciliteiten voor haar rekening nemen. De wens blijft nog altijd om een nieuw 
hostel in Queen Sofia te bouwen waardoor meer kinderen naar school kunnen gaan. 
Gezien de hoge kosten zoekt Connected to Namibia een partner die de nieuwbouw  
mee wil financieren. Het gerenoveerde hostel zou daarna kunnen dienen als verblijf 
voor onderwijzend personeel.

Samenwerking Namibische Regering 
Het is niet alleen fijn maar ook zeer wenselijk om samen met de Namibische 
Regering projecten te doen, waardoor de verantwoordelijkheid bij de overheid en  
de plaatselijke bevolking komt te liggen. 

Voor 2016 staan diverse projecten in de steigers die we  
willen uitvoeren.

Projecten 2016:

Voedselpakketen voor Kaokoland
Enkele jaren geleden heeft Namibië een grote droge periode 
meegemaakt. Vele dieren ging hierdoor verloren, met name 
ook veel vee in het toch al droge Kaokoland. Helaas is het dit 
jaar ook slecht gesteld met de regen. In Kaokoland heeft men 
meer dan een jaar lang geen regen gehad. Het gras, wat er 
nog van over is, groeit niet meer en er kan niet geplant worden 
waardoor er voedsel schaarste is in dit gebied. De gezamen- 
lijke kerken in Outjo en omgeving zijn in dit gebied al gestart 
met het uitdelen van eiwitrijk meel “Morvite” waar extra  
vitamines en mineralen aan zijn toegevoegd. 
In januari en februari gaat  Connected to Namibia meehelpen 
met het distribueren en financieren van voedselpakketten, 
speciaal voor de kinderen en de ouderen. Misschien kunt u 
een steentje bijdragen door het doneren van een voedsel- 
pakket van € 5,-. Dat zou een mooie Kerstgedachte kunnen 
zijn. Connected to Namibia -IBAN: NL43INGB0005219398

In Kaokoland proberen we het onderwijs ook te ondersteunen. 
De school in Puros heeft behoefte aan schoon drinkwater.  
Het huidige systeem werkt niet goed. We kijken of we met het  
boren van een nieuwe put en zonnepanelen voor het op- 
pompen van het drinkwater, dit probleem kunnen oplossen. 
Door het groeiend aantal kinderen dat naar school gaat, zou 
erin ieder geval één klaslokaal bij moeten komen. We zijn nog 
in onderhandeling over deze projecten in Puros maar zoals 
het er nu uitziet, zouden we in 2016 hiermee een start kunnen 
maken. 
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Connected to Namibia wenst iedereen die 
ons een warm hart toedraagt een goede Kerst 
en een heel gelukkig en liefdevol 2016.

Toos Verbruggen

Een woord van dank aan al degene die zich ingezet hebben  
voor de Stichting zowel materieel als financieel. Heel hartelijk dank!                                                                                                                           
Zonder deze steun kunnen we de projecten immers niet uitvoeren.

Al met al staat er voor Connected to Namibia in het  
nieuwe jaar weer veel te gebeuren. Niet alleen de 
projecten die we zojuist genoemd hebben krijgen onze 
steun, maar ook worden diverse scholen ondersteund 
door het coachen van leerkrachten en leerlingen. 

We rijden vele kilometers in Namibië. De afstanden zijn 
groot. Er moet veel worden gereden, vaak op moeilijk  
toegankelijke paden om in die gebieden te kunnen 
komen waar de nood het hoogste is. Onze Toyota Hilux 
heeft ons gelukkig nooit in de steek gelaten. Daarom is 
het belangrijk dat de auto goed onderhouden wordt.  
Helaas zijn de autokosten een grote post uit ons  
budget. Echter zonder goed vervoer zijn onze projecten 
in Namibië niet te realiseren. 

Connected to Namibia stelt zich als doel om over 5 jaar 
CTN over te dragen aan de Namibische bevolking. We 
hebben nu twee Namibische bestuursleden die ontzettend 
veel en goed werk hebben verricht. Het is de bedoeling om 
in 2016 nog een Namibisch bestuurslid aan te stellen zodat 
CTN weer een stapje dichterbij het uiteindelijke doel komt.

CTN Toyota Hilux op een slechte weg in Koakoland

Kerstmaaltijd in Namibië     Afrikaanse Kerststal


