
 

NIEUWSBRIEF NO 19 

Na 2 jaren van extreme droogte in Namibië en 

in de omringende landen, ben ik bij dat bij 

mijn aankomst in Namibië, recent in  maart, 

alles groen was. Gelukkig heeft het in 2017 

goed geregend en kan er weer gezaaid en 

geoogst worden.  

 

Veel boeren hebben vee verloren en zeker in 

Kaokoland heeft dit dramatische vormen 

aangenomen. Er zijn families die hun hele 

veestapel verloren hebben omdat er geen 

sprietje groen meer te bekennen was. 

Uitbreiding bestuur CTN 

Het bestuur van Connected to Namibia is 

uitgebreid met nog een Namibische persoon 

en wel: Jacob Schoeman. We zijn als bestuur 

heel blij dat hij deze taak heeft aanvaard want 

Jacob is de persoon die bijna altijd met ons 

naar Kaokoland reist.  

 

Jacob en Wilma Schoeman 

Hij heeft vele jaren met zijn vrouw Wilma en 

zijn kinderen in dit gebied gewoond en als 

zendeling in dit gebied gewerkt. Nu hij geen 

predikant meer is, kan hij voor onze stichting 

van groot belang zijn omdat hij vele contacten 

heeft met belangrijke instanties en personen.       

Welkom Jacob! 

 

Kaokoland 

In Ruacana hebben we bij ons pas opgezette 

schooltje enkele dagen gebivakkeerd. Er is nóg 

een zinken gebouwtje met een groot 

schaduwdoek over de gehele lengte 

bijgebouwd. In middels zijn er 3 leerkrachten 

aangesteld waarvan CTN tijdelijk de salarissen 

( € 85,- per maand p.p.)  betaalt totdat de 

regering het schooltje officieel overneemt. We 

zijn in onderhandeling met de 

onderwijsinspecteur die het schooltje nog 

moet gaan bezoeken. Van de 60 schoolgaande 

kinderen verblijven er  momenteel 13 

kinderen door de week, dag en nacht, bij de 

school omdat ze te ver weg van de school 

wonen. Zij slapen op de betonnen vloer, de 

leerkrachten in een klein tentje. 

 

2 gebouwtjes met een aan de voorkant een 

schaduwdoek waar de kinderen onder slapen 

 

Een juffrouw zorgt dat de kinderen ’s avonds 

ook een bord pap krijgen. Gelukkig hebben we 

voldoende dekens meegenomen zodat alle 



kinderen toch een beetje warm kunnen 

slapen. Want overdag is het heet, maar nu de 

wintertijd begonnen is, kan de temperatuur  ’s 

nachts tot 5 graden dalen. We gaan daarom 

proberen om voor deze kinderen matrassen te 

regelen die de grootste kou kunnen 

tegenhouden.         

 

Kinderen uit Kaokoland 

 Een wens is ook om een overnachtings- 

mogelijkheid te maken door nog een zinken 

gebouw te laten maken waar de kinderen en 2 

leerkrachten fatsoenlijk  en beschermd 

kunnen slapen en we denken hiervoor              

€ 6500,- nodig te hebben. 

We hebben  schoolmateriaal en spellen 

uitgedeeld en de leerkrachten begeleid in het 

les geven aan de kinderen. Om hun 

dankbaarheid te laten zien  dat daar nu een 

school is, wil de hoofdman ons een bok 

schenken. Voor ons was de acceptatie  een 

moeilijke zaak omdat we weten dat heel veel 

vee verloren is gegaan door de droogte. Maar 

je mag ook niet weigeren, want dat is zeer 

onbeleefd. Gelukkig hebben we een 

alternatief aan kunnen dragen door te vragen 

of de bok niet op een ander tijdstip 

geschonken kan worden als we de school 

officieel gaan openen. Dat heeft gelukkig zijn 

goedkeuring gekregen. De bok die uiteindelijk 

toch in de pot belandt, kan dan door heel de 

gemeenschap, op feestelijke wijze op hun 

bord belanden.  

De leerkrachten vragen of het mogelijk is om 

ook licht d.m.v. zonnepanelen bij de school te 

kunnen krijgen. Een permanente 

watervoorziening staat ook op hun lijst. Het 

water wordt nu door de gemeenschap 

aangedragen en in een tank gedaan. De 

gemeenschap wil graag helpen met het 

aanleggen van pijpleidingen vanaf de 

rivier(tje).                                                            

Een afdakje voor het bereiden van de pap en 

klimmateriaal voor de kinderen staan op hun 

verlanglijst. Ook sanitaire voorzieningen zijn 

nog niet geregeld. Dus er zijn nog genoeg 

projectonderdelen die onze aandacht 

verdienen. 

          

Sarah, initiatiefneemster van het project in 

Ruacana. Zij is bedrijfseconome en heeft als 

Himbavrouw kunnen studeren door de vele 

vrienden die haar studie hebben betaald. Nu 

wil zij iets terug doen voor haar community 

Het multifunctioneel centrum “Tabita”  

Het is fantastisch om te ervaren dat dit 

centrum in een zeer grote behoefte voorziet.  

Nieuwe initiatieven komen uit de 

gemeenschap zoals het opzetten van een 

naaiatelier zodat de vrouwen hun eigen 

inkomsten kunnen genereren. De 2 

naaimachines van Wilma en Christofine 

worden nu gebruikt om poloshirts te maken.  

Er willen nog meer vrouwen aan dit project 

deelnemen. Daarom is de wens om nog 6 

naaimachines ( € 85,- p.st.) te kunnen kopen.  



Een ander groepje vrouwen wil koekjes gaan 

bakken en deze verkopen. Ik heb voor de 

eerste ronde de ingrediënten hiervoor 

gekocht. Nu kijken of dit ook werkelijk gaat 

lukken.                                                                            

Een muziekleerkracht heeft aangeboden om 

gratis gitaarlessen aan de kinderen te geven, 

maar dan moeten er wel gitaren  zijn. Dus ook 

hier nog genoeg werk aan de winkel om 

projecten te kunnen opstarten. 

Queen Sofia 

Met alle betrokken partijen hebben we een 

definitief bouwplan uitgewerkt voor een 

nieuw onderkomen voor de kinderen die in 

het schoolinternaat of hostel verblijven.  

 

Vergadering met alle betrokken partijen in QS 

Het wordt een nieuw gebouw voor ongeveer 

60 meisjes. Voor de jongens kan eenzelfde 

ontwerp van toepassing zijn. Er is een 

aanvraag voor financiële ondersteuning bij 

Wilde Ganzen ingediend. Het huidige 

(te)kleine hostel biedt officieel plaats voor 2x 

30 kinderen, echter nu slapen er 130! 

kinderen. Veel kinderen slapen met z’n 

drietjes in één bed van 80x 180 cm. Dus een 

nieuw hostel is geen overbodige luxe. We 

willen daarom graag ons inzetten om deze 

droom gerealiseerd te krijgen. Kosten 

ongeveer € 135.000,- per gebouw. 

 

Een ander belangrijk project wat dat zou 

moeten worden doorgevoerd bij Queen Sofia, 

is de afrastering bij de school. Dit hekwerk is 

erg slecht en aangezien het Ministerie van 

Onderwijs 45% van de begrotingen heeft 

geschrapt omdat er een groot 

begrotingstekort was, heeft dit nu geen 

prioriteit bij de Regering. Echter voor de 

school is een hele goede afrastering van groot 

belang enerzijds om de veiligheid van de 

kinderen te waarborgen en anderzijds het 

loslopend vee buiten de poorten te houden. 

Op dit ogenblik is er voldoende gras maar als 

dat minder wordt dan zijn de planten bij de 

school een lekker hapje voor ze. Zeker in 

vakantietijd is dit een groot probleem. Als er 

een goed hekwerk is, kunnen er ook bomen 

geplant worden. De leerkrachten denken aan 

een boomplant dag. Een schooltuin behoort  

tot de mogelijkheden en heeft als voordeel 

dat de kinderen meer gevarieerd eten kunnen 

krijgen en tevens leren om te tuinieren. Dus in 

feite is dit project heel belangrijk. Chris, de 

door de overheid aangestelde manager van 

QS, zal  voor de materialen voor een poort en 

afrastering diverse offertes opvragen. De 

gemeenschap kan de afrastering maken wat 

dan weer kosten besparend werkt. 

Acties 

Wil men projecten kunnen realiseren dan 

moeten er acties op touw gezet worden.     

Een van onze acties  is het maken van een 

verkooptentoonstelling van kunstwerken. 

Zowel schilderijen als keramiek, fotografie en 

ruimtelijk werk van Nederlandse bekende 

kunstenaars worden te koop aangeboden. 

Diverse musea bezitten werk van de 

meewerkende en bekende kunstenaars. 

 

Kunst-verkooptentoonstelling  Apollohuis. 

Tongelresestraat 81  te Eindhoven 
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Hélene Panhuysen heeft gratis haar prachtige 

ruimte in het Apollohuis ter beschikking 

gesteld voor het opzetten van een 

tentoonstelling. Guus Koenraads zal wederom 

voor de inrichting hiervan zorgen. Immers  in 

de eerste 5 jaar van het bestaan van CTN 

hebben we jaarlijks bij Art 88 in Nuenen zeer 

succesvolle en prachtige tentoonstellingen 

kunnen maken.  

 

Tentoonstelling bij Art 88 te Nuenen 

De opening zal op 9 juni zijn om 19.00 uur en 

zal worden verricht door kunsthistorica: 

Sophie Gobits. 

Openingsdata: 9-10 -11 juni en 16 -17-18 juni 

en 23- 24-25 juni 

Openingstijden: vrijdagen van 13.00 tot 20.00 

uur, behalve bij de opening op 9 juni.   

Zaterdag en zondagen van 13.00 to 18.00 uur. 

Graag wil ik u allen uitnodigen voor deze 

bijzondere tentoonstelling.  

Promotie film 10 jaar Connected to Namibia 

In april is een film gemaakt over het werk van 

Connected to Namibia in Namibië. 

12 jaar ben ik nu werkzaam in dit land 

waarvan 10 jaar officieel als Stichting: 

Connected to Namibia. 

Dit was ook een aanleiding om de laatste 

week van mijn verblijf in Namibië met een 

cameraman langs (bijna) alle projecten te 

reizen en deze op film vast te leggen. Tijdens 

de tentoonstelling in het Apollohuis  zal 

regelmatig deze film te zien zijn. 

Connected to Namibia wil alle mensen en de 

fondsen hartelijk danken voor hun  bijdrage 

zodat  projecten  kunnen en konden worden 

uitgevoerd. 

Een speciaal woord van dank vooral aan de 

mensen die popjes gebreid hebben voor de 

kinderen. 

            

Gebreide popjes voor de Namibische kinderen  

Ook de gebreide babysokjes met mutsjes  

worden gebruikt in een  welkomst pakket voor 

de pasgeboren baby’s in  het ziekenhuis in 

Outjo.                                                                    

De vakschool in Nuenen heeft o.a. een skelet 

voor de biologielessen in de school in Queen 

Sofia en materiaal voor diverse proefjes bij de 

fysicalessen  voor  de secondaire school in 

Tsintsabis ter beschikking gesteld. Heel 

hartelijk dank namens het personeel van de 

scholen. 

 UW GIFT IS NOG STEEDS VAN HARTE 

WELKOM. 
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