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Dit jaar heeft Namibië met extreme droogte te 

maken. Uit betrouwbare bronnen hebben we 

gehoord dat deze droogte in de laatste 100 

jaar niet in deze vorm is voorgekomen. Geen 

sprietje gras te bekennen, hetgeen inhoud dat 

het vee en het wild weinig te eten heeft. Dit 

heeft ook zijn weerslag op de economie, want 

waar niet verdiend wordt, komt ook geen geld 

in de staatskas.       

 

                   droogte in Namibië 

In Kaokoland in het Noord-westen hebben 

heel veel mensen hun gehele veestapel 

verloren aan de droogte of is deze ten prooi 

gevallen aan de wilde dieren zoals leeuwen 

die in (te) grote aantallen in Namibië leven. 

 

                  gevolgen van de droogte 

Wij, als bestuur van Connected to Namibië, 

hebben zijdelings ook met het droogte- 

probleem te maken.  

Project; Waterinstallatie op zonne-energie bij 

de school in Ombyarondu      

In Ombyarondu in Kaokoland hebben we een 

waterproject bij de school in dit dorp gepland. 

Het geld voor dit project is al beschikbaar, 

maar het grote probleem is het aantal 

boorbedrijven dat in Namibië werkzaam is. Dit 

zijn er welgeteld 9 voor het hele land. Nu de 

droogte maar aanhoudt, zijn de boorbedrijven 

dag en nacht aan het werk om voornamelijk 

boeren aan waterputten te helpen. Namibië is 

20 x groter dan Nederland en de afstanden 

zijn enorm.                                                                              

Eén boorbedrijf heeft beloofd om op korte 

termijn naar Ombyarondu te komen, maar tot 

nu toe is het bij beloftes gebleven en staan wij 

achteraan in de rij want Ombyarondu ligt 

tegen de Angolese grens en dat is ver weg 

voor ze.                                                                                 

Eén lichtpuntje is er wel: de 

geoloog/hydroloog Mr. Burger, is wel in 

Ombyarondu geweest en heeft een punt 

aangewezen waar een mogelijkheid bestaat 

van water op een redelijke diepte. In 

Kaokoland praat men dan al snel over 100-125 

meter diepte. De container waar de 

watertanks op komen te staan is ook al 

gekocht maar kan pas geplaatst worden als 

men exact weet waar de waterinstallatie  

komt en dan zijn we weer afhankelijk van het 

boorbedrijf. Zo moeten we maar geduld 

hebben.                                                                        

Voor onze donoren, o.a Wilde Ganzen, 

 

die dit project mede hebben bekostigd, vragen 

we begrip voor deze situatie die we helaas 

door de omstandigheden niet in de hand 

hebben.       



Onze projectmanager, Jacob Schoeman, is 

constant in contact met de bedrijven om toch 

voor het eind van het jaar de boorklus te 

klaren. Op 15 December sluiten alle bedrijven 

en starten weer de tweede week van januari. 

E-mail van Jacob:                                                

The problem remains drilling contractors. 

When the contractor(Kurz Drilling) from whom 

I already got a quotation early in the year and 

a promise to drill during the second half of the 

year, didn't turn up and did not  even answer 

my phone calls, I contacted 9 other drilling 

contractors, but all have the same problem. 

Too much work. For example when they quote 

to drill one borehole, sometimes they have to 

drill up to several holes, because their first 

efforts end up in dry holes. 

All these symptoms is the result of the 

drought  that is the most severe in more than 

100 years.                   

De school in Ombyarondu wordt in 2020 

geregisteerd dat wil zeggen dat de school met 

het hostel levensvatbaar is en dat de regering 

in ieder geval 1 of misschien 2 personen een 

salaris zal gaan uitbetalen. Nu heeft CTN de 

verantwoording op zich genomen om de 

salarissen van 3 leerkrachten uit te betalen.   

Op dit ogenblik volgen ongeveer 45 tot 60 

kinderen primair onderwijs. Na het primair 

onderwijs gaan de kinderen naar de Junior 

school die 20 km. verderop ligt. De kinderen 

verblijven in een hostel bij die school.                                                                                

De afgelopen 2 jaar zijn kinderen van het 

primaire onderwijs naar deze Junior school 

gegaan. Een compliment aan onze 

leerkrachten van het primaire onderwijs in 

Ombyarondu, want de leerkrachten van de 

Juniorschool waren verbaasd over het niveau 

van onze kinderen. Dat niveau bleek 

beduidend hoger te zijn dan van kinderen 

elders uit die omgeving.                                            

Een opsteker voor de school in Ombyarondu 

en ook een beetje voor ons..  

We gaan volgend jaar verder met het opleiden 

van leerkrachten, zeker voor de jongste 

kinderen, zodat hun kennis van onderwijs nog 

beter wordt. 

Project: Ekwafo school in Ongwediva 

De buitenkeuken voor de secondairy school 

Ekwafo  in Ongwediva is klaar. De aannemer, 

Frederick, heeft prima werk geleverd.  

   

    de oude                            de nieuwe situatie 

De bouwtekening is iets aangepast. De 

dakhoogte is gelijk aan de dakhoogte van de 

klaslokalen geworden waardoor een mooier 

geheel onstaat. De oppervlakte is ook wat 

vergroot waardoor er meer werkruimte is 

ontstaan.  

De aannemer heeft bij de leverancier van 

kooktoestellen een grotere kookplaat weten 

te krijgen tegen dezelfde prijs als een kleinere.  

 

      iedereen blij met de nieuwe keuken 

Hij heeft op eigen kosten tegels op de vloer 

gelegd zodat de ruimte makkelijker schoon te 

houden is en er hygienischer gewerkt kan 

worden. Verder zal hij nog proberen om 



gasflessen voor de keuken gesponsord te 

krijgen. Al met al een prima uitvoering van een 

project wat precies binnen het budget is 

uitgevoerd. 

De schoolverlaters mogen hun naam of 

tekening op de buitenmuur zetten als afscheid 

van de schooltijd. Volgend jaar wordt de muur 

weer witgeverfd en zal de volgende groep aan 

de buurt zijn om hun herinnering achter te 

laten. 

   

de schoolverlaters tekenen hun afscheidstekst  

Project: multifunctionele ruimte met keuken 

bij de school Ludwigshafen bij Tsumeb 

Na de goedkeuring van het Namibisch 

Ministerie van Onderwijs is in september jl. 

het begin gemaakt met de uitvoering van dit 

project.                                                                

Het Namibisch Ministerie van Works, wat 

toezicht moet houden op de uitvoering van 

een bouwproject op een schoolterrein, is 

actief betrokken bij dit project.                                   

De betrokkenheid van dit ministerie verloopt 

niet altijd goed, maar deze keer hebben we 

een zeer betrokken inspecteur hetgeen zowel 

voor de aannemer als voor CTN heel prettig is. 

Het geeft ons een extra controle dat het werk 

volgens de richtlijnen van het Ministerie van 

Onderwijs wordt uitgevoerd.                        

Voordat ik medio november naar Nederland                           

ben teruggevlogen heb ik nog een bezoek 

gebracht aan het project.                                 

multifunctionele ruimte met eetzaal en keuken 

in aanbouw 

Samen met de  aannemer, mr. Shikomba en 

onze projectmanager, Klaas de Wet, hebben 

we nog alles op elkaar afgestemd.                  

Mr. Shikomba levert goed werk en vraagt of 

hij ook een offerte voor de slaapzalen met 

behuizing voor de toezichthouders mag 

maken zodat er een compleet hostel ontstaat 

dat alleen voor de kinderen uit de directe 

omgeving zal worden gebouwd.                                    

Maar voor het zover is zal er eerst overleg 

moeten zijn met de desbetreffende 

Ministeries.                                                                       

Laten we kijken hoe dit lopende project 

voltooid wordt.                                                     

Misschien wordt het een volgend project. 

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 in Nederland die popjes, mutjes etc. 

gebreid hebben voor de kinderen.                                                                     

UW GIFT IS NOG STEEDS VAN HARTE 

WELKOM. 
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