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In dit nieuwe jaar staan er veel activiteiten 

geprogrammeerd door onze Stichting 

Connected to Namibia. Zoals in Nederland de 

lente zijn intrede heeft gedaan met nieuw 

leven en veel groen, hebben we ook in 

Namibië vroegtijdig groen licht kunnen geven 

aan diverse nieuwe projecten.                      

Medio februari ben ik met 2 docenten 

kunstzinnige vorming:  Ellen Witte en Marij de 

Laat, naar Namibië afgereisd.                                           

Ellen en Marij zijn medewerkers  voor de 

Stichting Colour 4Kids en in deze hoedanigheid 

zijn zij heel actief en creatief bezig met 

leerlingen en leerkrachten in 

ontwikkelingslanden. Deze keer  is hun keuze  

op diverse scholen in Namibië gevallen.                     

   

     Portrettekenen             Fantasie olifant        

Vol overgave  hebben zij nieuwe technieken 

aan de kinderen geleerd, maar met name ook 

het “lerend” kijken. De resultaten zijn 

verbluffend geweest. Iedere school heeft ook 

de nodige teken-, schilder- en ander 

creatieviteitsmaterialen van Colour4Kids 

ontvangen.                                                             

Al met al een zeer geslaagd project met als 

kers op de taart een gift van  € 10.000,- van 

Coulor4Kids voor het te bouwen hostel in 

Queen Sofia.   

https://www.colour4kids.nl/projecten/NA                                                                                                                      

Dank Marij en Ellen voor jullie inzet en voor 

jullie sponsoractiviteiten om zo’n mooi bedrag  

 

 

als geschenk te krijgen en niet te vergeten…..                        

iedereen heeft genoten van jullie creativiteit. 

 

Ellen en Marij aan het werk met de kinderen 

Ombyarundu-regio Ruacana 

Tijdens  onze trip naar Kaokoland hebben we 

op het kantoor van de directeur van Onderwijs 

weer ons gezicht laten zien.  In een zeer 

aangenaam gesprek met Mr. Nico Amapolo 

hebben we kunnen praten over de huidige 

situatie bij de school in Ombyarundu en  over 

de toekomst van de school die we daar 2 jaar 

geleden hebben opgezet. Belangrijk punt is de 

registratie van de school bij de overheid zodat  

CTN de school aan de regering kan over-

dragen. Nico is hier druk mee bezig en ziet 

goede kansen om dit voor aanvang van het 

nieuwe schooljaar, januari 2019, rond te 

krijgen. Maar er moeten nog andere zaken 

geregeld worden zoals een permanente 

watervoorziening voor veilig water.  

       

  Vervuild water drinken is niet bepaald gezond 

https://www.colour4kids.nl/projecten/NA


Ook is het gewenst dat  de school in 

Umbyardundu een goede omheining  krijgt. 

CTN wil hieraan een bijdrage leveren maar 

verwacht van de kant van de regering ook   

inzet en een bijdrage.                                                 

Na ons bezoek aan het kantoor besluiten we 

om naar een camping  in Ruacana te gaan 

want de lucht wordt erg donker. En nadat we 

ons geïnstalleerd hebben in onze tenten komt 

het water met bakken uit de hemel vallen. De 

hele nacht houdt de harde regen aan. De 

volgende ochtend bezoeken we ons schooltje 

met hostel in Ombyarundu. Bij aankomst in 

Obyarundu zien we dat de regen hier zijn 

sporen heeft nagelaten. Er is daar zoveel 

regen gevallen, dat er modderstromen zijn 

ontstaan. Dit is nog nooit gebeurd. Tot 

overmaat van ramp is een grote modder-

stroom in het nieuwe hostel gelopen.  

  

    Modder in het hostel in Ombyarundu 

Alle nieuwe matrassen zitten vol met modder. 

Ook de spullen van de kinderen kunnen zo 

goed als verloren worden beschouwd. 

 De juffrouwen die voor de kinderen zorgen, 

hebben geprobeerd  aan de buitenkant van 

het hostel dammetjes te maken. Echter tegen 

zoveel natuurgeweld is niets bestand.  

Gelukkig hebben we poppen en wat kinder-

kleding in onze auto meegenomen en geven 

dit aan de kinderen als kleine compensatie. En 

zoals altijd hebben we ook extra eten voor de 

kinderen meegenomen en kunnen ze enkele 

dagen van een goede maaltijd genieten.  

Jacob, een bestuurslid  die met ons mee is 

gereisd bekijkt de modderstromen en gaat 

met de mensen uit de gemeenschap praten.  

De gemeenschap gaat  een sloot graven zodat 

bij een volgende bui het water enigszinds 

gekanaliseerd kan worden. 

 

   Poppen                  Amapolo deelt brood uit 

Mr. Amoplo wordt op de hoogte gebracht van 

de situatie daar en komt met zijn auto geladen 

met 6 zakken maïsmeel , melkpoeder , potten 

met stroop en veel brood naar Ombyarundu. 

Hij geeft ieder kind een grote homp brood dat 

rijkelijk belegd wordt met stroop. Deze man is 

zo betrokken bij de Himba kinderen. 

Fantastisch. 

Marij en Ellen gaan daarna met de kinderen 

van diverse groepen hun activiteiten doen. Zo 

krijgen de kinderen toch een mooie dag na 

alle ellende die ze de afgelopen avond en 

nacht hebben meegemaakt. 

Hostel in Queen Sofia- regio Outjo 

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat  CTN 

hard aan de slag is gegaan om fondsen te 

verwerven en acties op te zetten om het geld 

beschikbaar te krijgen voor een nieuw groot 

hostel (schoolinternaat) met keuken en 

eetzaal in Queen Sofia. 

We hebben het geld voor het hostel voor de 

meisjes en de keuken met eetzaal bijeen.             

Dit is fase 1 en 2.                                                                         

CTN heeft medio februari  Nexus, de 

aannemer,  groen licht kunnen geven tot 

uitvoering van deze 2 fasen. 



In april is de aannemer gestart met de 

werkzaamheden. Dit is wat later dan gepland 

maar vanwege de vele regen heeft men toch 

even moeten wachten voordat de eerste 

spade in de grond gezet kon worden. 

Maar nu de regentijd voorbij is wordt er met 

man en macht gewerkt aan de bouw van het 

hostel. De werkzaamheden verlopen zeer 

voorspoedig. 

 

          Hostel voor de meisjes 

 

        Keuken met eetzaal 

Voor de derde fase: het jongenshostel , 

hebben we weer de medewerking gekregen 

van Wilde Ganzen met project nummer  

2017.0384. De activiteiten van CTN om het 

geld voor deze fase bijeen te krijgen verlopen 

ook voorspoedig. Als alle bedragen van de 

toezeggingen voor het jongenshostel op de 

rekening van CTN staan , kan ook groen licht 

geven worden aan de aannemer voor fase 3.  

 Het multifunctioneel centrum “Tabita”–

Outjo 

Het is altijd een feest om mensen gelukkig te 

maken. Zo hebben we groen licht kunnen 

geven voor de aankoop van nieuwe 

naaimachines voor het Centrum. De vrouwen 

zijn erg dankbaar dat ze een kans krijgen om 

zelf geld te generen door verkoop van eigen  

gemaakte producten. 

    

     Aan de slag met de nieuwe naaimachine 

Een van haar vaste medewerksters, Sista  van 

het Centrum volgt een universitaire opleiding. 

CTN ondersteunt haar met het gedeeltelijk 

betalen van haar studiekosten. 

School Ombili- regio Tsumeb 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben  

verteld , is het de wens om bij Ombili een 

beter watersysteem te krijgen. Er is geboord 

voor een nieuwe waterput.  De wettelijke 

toetsing van het water is gebeurd met  als 

uitslag: prima water.                                           

Nu is de volgende fase: het realiseren van een 

waterinstallatie zodat de school, de 

gemeenschap en niet te vergeten het 

tuinproject over voldoende goed water 

kunnen beschikken. 

Sanrise, een Nederlandse organisatie die erg 

betrokken is bij Namibische projecten voor de 

San mensen, heeft Connected to Namibia        

€ 12.210,- gegeven om dit project in Ombili te 

ondersteunen.                                                                

Dus ook nu weer is groen licht gegeven om dit 

project te laten uitvoeren.   



In juni zal de waterinstallatie een feit zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dank Sanrise! 

School Ludwigshafen-regio Tsumeb 

Deze school is een ware voorbeeldschool. 

Prima team en goede leiding.                       

Klaas, ook een bestuurslid,  heeft voor de 

kleuters allemaal truien kunnen regelen. Veel 

kleintjes moeten 6 kilometer lopen om naar 

school te gaan en dan is een warme trui  in de  

wintertijd (nu dus) geen overbodige luxe. Het 

kan namelijk ’s morgens erg koud zijn.  

We wachten nu op de officiële tekening van 

een multifunctionele ruimte voor de school 

met de daarbij behorende offertes. Zodra dit 

klaar is kan CTN hiervoor fondsen gaan 

werven. 
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Het is hartverwarmend dat we zoveel 

positieve reacties krijgen voor het werk van 

CTN in Namibië. Naar aanleiding van onze 

vorige nieuwsbrief hebben we € 3.235,- extra 

mogen ontvangen op onze bankrekening.  

Heel hartelijk dank gulle gevers! 

Europese Privacywet 

Zoals u overal hebt kunnen vernemen gaat 

een nieuwe privacywet binnenkort van start. 

Connected to Namibia zal NOOIT uw 

persoonsgegevens gebruiken voor andere 

doeleinden en NOOIT uw persoonsgegevens 

verkopen. 

Website CTN 

We proberen de website van Connected to 

Namibia  regelmatig bij te werken. 

De jaarrekening 2017 zal een dezer dagen op 

de website te lezen zijn. 

Ook het verloop van de bouwwerkzaamheden 

van het hostel in Queen Sofia zal met het 

steeds weer plaatsen van nieuwe foto’s  van 

de bouw op de home pagina te volgen zijn. 

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties 

voor het verbeteringen van onze website. 

Facebook 

Een nieuwe facebook pagina voor  Connected 

to Namibia is in de maak. Alleen informatie 

over de Stichting zal gepost gaan worden. 

Connected to Namibia wil  alle mensen, alle 

fondsen en alle organisaties hartelijk danken 

voor hun  bijdrage zodat  CTN groen licht kan 

geven aan de uitvoering  van onze geplande 

projecten. 

        

    Speelgoed van het Wereldhuis Eindhoven 

Speciaal het Wereldhuis te  Eindhoven willen 

wij hartelijk bedanken voor hun grote 

bijdrage, zowel in de vorm van financiën als in 

de vorm van materialen zoals speelgoed en 

onderwijsbenodigdheden. 

https://www.wereldhuiseindhoven.nl  

Heel hartelijk dank!  

UW GIFT IS NOG STEEDS VAN HARTE WELKOM 

op IBAN  NL43 INGB 0005 219 398 t.n.v. 

Connected to Namibia  te Nuenen 

info@connectedtonamibia.nl 

www.connectedtonamibia.nl 
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