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In Memoriam 

Op 8 juli j.l. bereikte ons het droevige bericht 

dat Han Koster was overleden. Han heeft 

mede aan de wieg gestaan van de oprichting 

van Connected to Namibia. In 2008 zijn we 

samen naar de projecten in Namibië 

vertrokken en daar heeft Han zich 

voornamelijk bezig gehouden om  mensen in 

Namibië vertrouwd te maken met een 

computer. Hij heeft ook vele 2e handse 

computers ter plaatse nagekeken en 

aangesloten op het netwerk zodat de 

leerkrachten en de kinderen kennis konden 

maken met voor hun nieuwe fenomeen.  Han 

heeft onze eerste website gemaakt en deze 

vele jaren  bijgehouden. Als er problemen 

waren op computergebied stond Han altijd 

klaar om de helpende hand te bieden.      

    

 Connected to Namibia is daarom erg 

dankbaar dat Han altijd de Stichting een warm 

hart heeft toegedragen. Wij wensen Tineke en 

haar gezin veel kracht en sterkte toe met dit 

grote verlies. 

Projecten 2018:                                                       

Seringkop 

De Ronde Tafel  154–Windhoek heeft in 

Seringkop containers laten plaatsen die 

ingericht zijn als een kliniek. Samen met het 

Ministerie van Gezondheidszaken is daar nu 

dag en nacht een mogelijkheid  tot verpleging. 

In oktober zijn we naar Seringkop gegaan om 

een grote hoeveelheid verbandmiddelen af te 

leveren.  In de kliniek werd dat dankbaar 

aanvaard want als verbandmateriaal niet 

meer voorradig is kan het vaak lang duren 

voordat alles weer is aangevuld door de 

desbetreffende instanties.  

            

        Dus nu kan men een hele tijd vooruit. 

Ombili 

In november/december is de waterinstallatie 

bij de school in Ombili opgeleverd. Voor de 

school, voor de gemeenschap en voor de 

schooltuin is er nu voldoende water 

beschikbaar van prima kwaliteit. 

Queen Sofia 

Een droom is uitgekomen: Queen Sofia heeft 

een nieuw hostel!  Dat wil zeggen een 

slaapgelegenheid voor 64 meisjes en 64 

jongens en een professionele keuken met 

eetzaal. Dus 128 kinderen die ver van een 

school wonen, zijn nu in de gelegenheid om 

onderwijs te volgen omdat er bij de school 

een mogelijkheid is gekomen om daar te 

overnachten. Ongeveer om de 6 weken gaan 

de kinderen een week naar huis en uiteraard 

in de grotere vakanties in mei, september  en 

december voor een langere periode. 



Het voeren van acties, donaties  en de 

succesvolle fondsenwerving hebben gezorgd 

dat in anderhalf jaar tijd € 500.000,- op onze 

CTN rekening  werd bijgeschreven.             

Dank aan alle donateurs, fondsen en mensen 

die op welke manier dan ook, hebben 

bijgedragen tot dit financieel succes. 

 

 Actie bij het Wereldhuis-speelgoedverkoop 

Dit heeft er voor gezorgd dat eind maart 2018 

het startsein aan de aannemer, Nexus, 

gegeven kon worden om het hostel voor de 

meisjes te bouwen. In juni  is begonnen met 

de bouw van de keuken met eetzaal. In 

september is gestart met de bouw van het 

hostel voor de jongens.   

 

                 Hostelcomplex 

 Op 15 November zijn alle gebouwen van het 

hostel opgeleverd door Nexus aan CTN. De 

gebouwen zien er fantastisch uit. Er is puik 

werk geleverd. Er zijn nog enkele kleinere 

verbeteringen aangebracht tijdens mijn 

bezoek, in oktober/november,  aan het hostel  

zoals stevige kledinghaken bij de douches, 

burglar bars ( ijzeren roosters) bij de ramen 

van de keuken zodat de ruiten beter 

beschermd zijn tegen inbraak en tegen de 

voetballende jeugd. In plaats van een 

cementvloer hebben we de vloer  van de 

eetzaal uit hygiënisch oogpunt later alsnog 

laten betegelen.  

 

                Keuken met eetzaal.  

Met de gemeenschap en de kinderen hebben 

we samen een tuin aangelegd in de nabijheid 

van de gebouwen. Dit zijn rotstuinen met 

daarin inheemse planten. Op het ogenblik is 

men nog bezig om op de open vlaktes bij het 

hostel de grijze split uit te strooien om samen 

met de gemaakte tuinen het losse zand zoveel  

mogelijk is uit de buurt van het hostel te 

houden. Het kan namelijk daar van tijd tot tijd 

flink waaien met verstuiving als gevolg. 

Er zijn wandschilderingen aangebracht in de 

eetzaal en bij de hostels om een prettige 

atmosfeer te scheppen voor de kinderen  

  

           

     Schilderingen bij de eetzaal en hostel 



Voor de kinderen zijn buiten enkele water- 

kranen geplaatst. Om zo min mogelijk water te 

verknoeien heeft Nexus een cementen uitloop 

bij de kraan op de grond gemaakt waardoor 

het geknoeide water naar een pas geplant 

boompje stroomt.  

 

Waterkraan met uitloop naar een boom(pje, 

nu nog). Pomphuis op de achtergrond 

Namibië is een (half) woestijn land. Dat wil 

zeggen dat er zuinig met water omgesprongen 

moet worden. Nexus heeft een nieuw soort 

drainagesysteem ontwikkeld.  Het afvalwater 

van de hostelgebouwen wordt geleid door 3 

bassins waarbij het afvalwater van het hostel 

in het laatste bassin zodanig gefilterd wordt 

dat het bruikbaar wordt voor de besproeiing 

van de  nieuw op te zetten schooltuin.  

Om veiligheidsoverwegingen is het drainage-                                                                                                       

systeem omheind. Op onze website staan 

korte filmpjes over de bouw van het hostel 

zodat u een goed beeld krijgt  van het 

resultaat.                                                                

De Namibische Regering gaat voor de 

inrichting van het hostel zorgen. 

Workshops 

De opleiding voor leerkracht is in Namibië zeer 

theoretisch gericht . Men mist het praktische 

gedeelte waardoor veel leerkrachten in de 

problemen komen bij het uitvoeren van hun 

taak. Zeker voor degene die de jongste 

kinderen onder hun hoede hebben. CTN heeft 

besloten om voor deze laatste groep aan de 

leerkrachten van die kinderen workshops te 

geven waarbij vooral de toepassing van de 

lesstof praktijkgericht is. De eerste workshops 

zijn succesvol afgerond.  Daarom gaan we 

verder met het geven van workshops omdat 

dit in een grote behoefte voorziet. 

Projecten 2019 

Tijdens mijn laatste bezoek aan de projecten 

hebben we nieuwe projecten kunnen 

identificeren.                                                                     

School Ludwigshafen                                                                   

Voor de jongste kinderen van deze school zijn  

weinig spelmogelijkheden. Er is alleen een 

voetbalveld op de zandvlakte beschikbaar. De 

schoolleiding heeft CTN gevraagd of het 

mogelijk is om samen een  speeltuin voor de 

jongste leerlingen op te zetten. De school zal 

het terrein aan de achterkant van de 

kleuterklas schoonmaken en van een hekwerk 

voorzien.  

Buiten wordt nog op een primitieve manier 

het eten voor de kinderen bereid. Een 

eenvoudige eetzaal met keuken, zodat de 

kinderen op een fatsoenlijke manier kunnen 

eten, is de wens van de school.  Tevens zal de 

eetzaal kunnen worden gebruikt als  een 

multifunctionele ruimte.                                             

School Ongwediva                                                                 

Deze secondaire school heeft veel leerlingen 

uit arme gezinnen of uit gezinnen waar de 

thuissituatie niet zo best is. Om deze kinderen 

toch meer kans te geven hun schoolperiode 

met succes af te sluiten, heeft de schoolleiding 

besloten om de kinderen van de hogere 

klassen de mogelijkheid te geven om tot 18.00 

uur op school te blijven waarbij de kinderen 

een extra maaltijd krijgen. Tijdens deze gratis 

naschoolse opvang kunnen de kinderen 

huiswerk maken of aan een bepaalde activiteit 

deelnemen. De school heeft gevraagd of CTN 

kan bijdragen om een zeer eenvoudige 

keuken te realiseren. CTN vindt deze opvang 



een goed initiatief van de school en wil de 

school graag helpen om een goede, maar 

fatsoenlijke buitenkeuken op te zetten waar 

de kooksters beter beschermd kunnen koken 

en waar de kinderen onder een dak hun eten 

kunnen nuttigen. 

Ombyarundu 

Kaokoland in het Noord-Westen van Namibië 

heeft onze extra aandacht. In het dorpje 

Ombyarundu heeft CTN al 3 gebouwen 

neergezet, waarvan één dienst doet als hostel 

voor de kinderen die ver van de school wonen 

en voor een slaapgelegenheid voor de 

leerkrachten. In 2019 zal de school 

waarschijnlijk geregistreerd worden en dan 

wordt de school een officiële school. Het 

Ministerie van Onderwijs neemt vervolgens  

de verantwoording voor het onderhoud, de 

salarissen en het lesmateriaal. Het plan voor 

2019 is om bij de school een waterput te slaan 

zodat er schoon drinkwater komt waarvan 

ook de gemeenschap gebruik kan maken.    

                                                                               

Het is ook wenselijk dat het schoolterrein 

omheind gaat worden om de dieren buiten 

het schoolterrein te houden en uiteraard voor 

de veiligheid van de kinderen en hun 

leerkrachten. 

 Als laatste wil CTN een container laten 

ombouwen tot woonruimte met diverse 

kamers. Zonnepanelen kunnen voor de elektra 

zorgen, maar het water zou van de nieuw te 

boren waterput moeten komen. Daarom is 

onze eerste focus: water in Ombyarundu!                              

De reden voor het plaatsen van een container  

daar is dat diverse Namibische mensen 

hebben aangegeven dat ze willen helpen met 

het op een hoger peil krijgen van het 

onderwijs in Kaokoland.  Vanuit Ombyarundu 

zouden door deze huisvesting diverse andere 

scholen aangestuurd kunnen worden.         

Daar is een fatsoenlijk onderkomen voor al die 

helpende handen voor nodig. 

Connected to Namibia heeft een prachtig 

team in Namibië van plaatselijke mensen. 

Door zo’n team wordt men geïnspireerd en 

gemotiveerd om verder te gaan met dit werk. 

In onze laatste bestuursvergadering hebben 

we besloten om ons bestuur uit te breiden 

met twee Namibische leden.                            

We hebben Abraham Job, voormalig 

counceller van Outjo, gevraagd om bestuurlid 

te worden en hij heeft meteen toegezegd dat 

hij graag ons bestuur wil komen versterken. 

Ook hebben we Sarah Mbwale, onze project-

manager in Ombyarundu, gevraagd om toe te 

treden in ons bestuur. Sarah is zelf geboren in 

dit dorp en behoort tot de Himba bevolkings-

groep 

             

     Abraham Job                    dr.Sarah Mbwale 

Connected to Namibia probeert op deze 

manier haar activiteiten over te dragen aan de 

Namibische  bestuursleden zodat CTN  in 

Nederland, CTN in Namibië wordt. 

 Wij zijn blij als u ons werk financieel wilt 

ondersteunen, immers                

ONDERWIJS LAAT MENSEN GROEIEN!   

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.
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