
 

NIEUWSBRIEF NO 27 

Deze keer heeft het uitsturen van de 

nieuwsbrief iets langer geduurd dan was 

gepland. Dit heeft te maken met allerlei 

ontwikkelingen die zich in de afgelopen 

maand hebben aangediend. In eerste instantie 

heeft dit te maken met het vreselijke virus dat 

de hele wereld in zijn greep heeft en daar is 

Namibië ook deelgenoot van geworden.    

Mijn verblijf in Namibië heb ik onverwacht 

moeten afbreken omdat het luchtruim dicht 

ging. Een evacuatievlucht moest geregeld 

worden om naar huis te kunnen terugkeren. 

Dankzij de dagelijkse goede informatie van het 

Nederlandse consulaat in Namibië en de 

Nederlandse tak van Buitenlandse Zaken, zijn 

er terugvluchten geregeld met KLM.     

Speciale dank aan onze Honorair Consul in 

Namibië: Servaas van Bosch. De dag van het 

vertrek was hij al heel vroeg op de luchthaven 

om iedereen gerust te stellen. Tot het 

moment dat het vliegtuig de motoren ging 

opstarten,( dit was 4 uren na het inchecken), 

is hij op de vluchthaven en bij het vliegtuig 

aanwezig geweest. Top!                                                    

Een andere reden voor de vertraging is dat 

bepaalde projecten in de afrondingsfase zijn 

en ik graag het eindresultaat wil mededelen. 

SCHOOL LUDWIGSHAFEN-Tsumeb 

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld 

dat het project: multifunctionele ruimte met 

keuken, in september 2019 van start is 

gegaan.  Op 28 april is de bouw opgeleverd. 

Samen met onze projectleider, Klaas de Wet, 

de bouwinspecteur van het Ministerie, de 

tijdelijk aangestelde directeur van de school 

en de aannemer, Mr. Shikomba, is het gebouw 

geïnspecteerd en door alle partijen goed 

bevonden. 

 

 

De bouwinspectie heeft aanbevolen om voor 

de ramen een traliewerk te maken. Met de 

hoge werkeloosheid ontstaan door het corona 

virus is het raadzaam het gebouw beter te 

beveiligen tegen inbraak. Offertes zullen 

hiervoor  worden opgevraagd. De extreme 

droogte van de afgelopen jaren en nu de 

corona crisis, heeft ervoor gezorgd dat de 

uitgaven van de Regering voor de scholen op 

een laag pitje zijn komen te staan. De regio 

directeur van Onderwijs, Ms. Aisis, heeft wel 

schriftelijk toegezegd voor de inventaris van 

het gebouw te zorgen.  

         

 bezoek aan Ministerie van Onderwijs        

Klaas de Wet, secretaresse, Toos en Ms. Aisis 



Echter de situatie is zo veranderd dat 

Connected to Namibia samen met enkele 

Namibische donors, o.a. Lion’s Tsumeb, zal 

proberen om geld voor de inrichting van het 

gebouw beschikbaar te stellen. Na de 

waarschijnlijke opheffing van de lock-down 

voor de scholen op 1 augustus a.s. moeten de 

schoolkinderen ook hier meer verspreid in de 

klas zitten. Het gebouw kan worden ingericht 

voor extra klaslokalen.  

Een kleine speeltuin voor de jongste 

schoolkinderen en het opzetten van een 

schooltuin staan nog voor 2020/21 op het 

programma. 

Ik heb vandaag contact gehad met Namibische 

bestuursleden van CTN. Men probeert nu 

vanaf huis de kinderen te onderwijzen. 

Vrouwen van “boeren” ( veel voormalige 

onderwijzeressen)  geven onderwijs aan de 

kinderen in hun eigen omgeving, zodat de 

school-achterstand van die kinderen enigszins 

wordt beperkt. Een mooi initiatief. Bij 

thuisonderricht is in Namibië het probleem 

dat niet iedereen een computer met 

internetverbinding heeft; zeker niet degenen 

die ver weg van een grotere plaats of in de 

sloppenwijken wonen. En juist deze laatste 

kinderen zijn bij de school op een veilige plek.                                                                       

Een ding is goed geregeld: alcohol mag niet 

meer worden verkocht! 

SCHOOL in OMBYARONDU-Kaokoland 

Het heeft bijna een jaar geduurd voordat we 

een boorbedrijf bereid hebben kunnen vinden 

om naar water te boren bij de school in 

Ombyarondu. Iedere keer werden beloftes 

gedaan maar door de enorme droogte van het 

afgelopen jaar heeft lag de prioriteit voor het 

boren bij de bedrijven en boeren die met erge 

watertekorten zaten. We hadden daarom ook 

alle begrip voor deze situatie.                                         

Maar eind april was het eindelijk zover.  

Boorbedrijf: Africa Drilling is met groot 

materiaal gekomen en heeft bij de school tot 

op 120 diepte geboord. Echter die avond 

kwam het bericht dat er geen water in al de 

geboorde lagen aanwezig was. Een grote 

teleurstelling voor ons. Temeer omdat alles 

goed voorbereid was en we de kosten voor 

deze booropdracht toch zullen moeten 

betalen.    

             

Maar ……..na regen komt zonneschijn.    

Eén kilometer verderop dichtbij het huis van 

Sarah ( ons medebestuurslid ) is ook geboord 

en daar is volop goed en sterk water: 1200 

liter per uur. Genoeg voor de school en de 

gemeenschap. Het water moet nog in 

Windhoek worden gecontroleerd of het zuiver 

is en geschikt voor menselijke consumptie. Als 

de uitslagen positief zijn, kunnen we een 

pijplijn aanleggen vanaf dit punt naar de 

school toe. 

Dit zijn wel extra kosten voor Connected to 

Namibia, maar dan heeft de school water en 

kunnen we het project verder afwerken zoals 

gepland is. De installatie en al wat er bij komt 

kijken om met zonne-energie water op te 

pompen kan deze maand gerealiseerd 

worden. Het plan is om daarna een afrastering 

rondom het schoolterrein te maken en bij de 

school een tuin aan te leggen waar groente op 

een biologische manier gekweekt gaat worden 



en fruitbomen zullen worden geplant. De 

schoolkinderen krijgen hierdoor meer 

gevarieerd eten maar leren daarbij ook hoe je 

groente moet verbouwen. Jessie en Chris van 

Rooijen hebben al een cursus telen zonder 

kunstmest aan diverse mensen aangeboden 

en willen hier graag een vervolg aan geven. 

WORKSHOPS 

Bij Tabita centrum in Outjo zijn enkele klasjes 

gehuisvest met kinderen van 4-6 jaar. Dit 

multifunctioneel centrum ligt midden in de 

sloppenwijk van Outjo. Het is fantastisch dat 

enkele vrouwen een groot gedeelte van de 

dag de zorg voor de jonge kinderen een groot 

gedeelte van de dag op zich willen nemen.                                                             

Hun salaris is miniem, maar hun inzet is 

geweldig. Er zijn nog enkele schooltjes méér in 

dit gebied en ook deze juffrouwen van die 

scholen zijn uitgenodigd om door middel van 

door mij gegeven lessen  meer praktische 

ervaring op te doen. Ik wil graag deze mensen 

ondersteunen en heb daarom veel tijd 

uitgetrokken om de juffrouwen een opleiding 

te geven.       

          

Door de prettige samenwerking met deze 

vrouwen is er een hechte groep ontstaan die 

elkaar helpt. Iedereen heeft materiaal 

gekregen zodat men op een andere manier 

leert met kinderen om te werken en om te 

gaan. Ook is er aandacht geweest voor eerste 

hulp voor jonge kinderen. Iedere school heeft 

een doos met EHBO spullen gekregen. 

KEETMANSHOOP 

In het zuiden van Namibië ligt Keetmanshoop. 

Het zuiden is al enkele jaren extra zwaar 

getroffen door de droogte, ook in 2020.  Dat 

wil zeggen dat de boeren niet hebben kunnen  

oogsten en dat ook hun vee  door de droogte 

is bezweken. Vooral de boeren hebben 

hierdoor geen inkomsten. Er is een 

noodhulpplan opgezet door boeren uit andere 

streken. Een van de initiatiefnemers is 

Henriette la Grange. Zij heeft een 

droogtefonds en hulplijn opgezet om de 

boeren in het zuiden te helpen. Zij zet allerlei 

acties op om geld voor dit fonds in te zamelen. 

 

Veel boeren zien geen uitweg meer en kunnen 

het schoolgeld  etc. voor hun kinderen niet 

meer betalen. De meeste kinderen gaan daar 

naar een privé school omdat dit dichter bij 

huis is en het onderwijssysteem beter is.                            

Via Pieter Gouws van de Boerenvereniging in 

Outjo, is Henriette met mij in contact 

gekomen om te kijken of Connected to 

Namibia ergens kan helpen.                           

CTN heeft besloten om de kinderen die in het 

laatste schooljaar zitten -grade 12- financieel 

te ondersteunen zodat zij hun school op een 

normale manier kunnen afronden en 

eventueel later verder kunnen studeren. Het 

zou natuurlijk enorm sneu zijn dat ze door de 

financiële problemen als gevolg van de 

droogte en de “toevallige” corona crisis de 



laatste fase van hun opleiding niet af zouden 

kunnen maken. Deze financiële ondersteuning 

is een grote zorg minder voor de ouders.                                                                             

Als gevolg van het coronavirus wordt het 

onderwijs daar momenteel op afstand 

gegeven. Wij vertrouwen er op dat deze 

kinderen door onze hulp dit schooljaar, dat 

wordt afgesloten eind november 2020, met 

goed gevolg kunnen afronden. 

MUZIEKINSTRUMENTEN 

Muziek geeft vreugde en helpt je vaak in 

moeilijke tijden. Op een bijeenkomst in 

Windhoek heb ik kennis gemaakt met een 

Nederlandse stagiaire van het conservatorium 

Amsterdam, Emma Karels. Zij was zojuist 

aangekomen in Namibië waar zij 3 maanden 

muziekonderwijs wil geven aan de scholen en 

instellingen in Gobabis  en omgeving.  

      

         Emma geeft muziekles                                            

Zij werkt samen met de Nederlandse/ 

Namibische organisatie: “Light for the children 

Gobabis”.   Connected to Namibia heeft haar 

initiatief omarmd en  € 300,- gedoneerd. Zij 

heeft in Namibië hiervan muziekinstrumenten 

gekocht. 

 BREIEN VOOR NAMIBIË 

In Eindhoven is een breiclubje die slofjes en 

mutsjes maakt voor de pasgeboren baby’s in 

Outjo en omgeving. Deze worden aan de 

moeders die zojuist bevallen zijn gegeven 

aangevuld met o.a. een speelgoedje, zeep en 

handdoekje. Dit wordt enorm gewaardeerd.                            

        

Voor cursussen “trauma healing” gebruiken 

we gebreide popjes van 15-20 cm. Heb u 

interesse om ons hiermee te helpen dan 

zouden we dit erg op prijs stellen. Contact kan 

altijd via info@connectedtonamibia.nl 

ACTIES 

Op het ogenblik is het moeilijk, daar waar veel 

mensen bijeen komen, om acties te 

organiseren. We hebben een alternatief 

hiervoor gevonden. Ik maak exclusieve 

sieraden waarvan de  opbrengst geheel ten 

goede komt aan de projecten. Op onze 

website vindt u bij de home pagina:  

www.connectedtonamibia.nl – sieraden actie.                       

Een collectie vriendelijk geprijsde sieraden zijn 

daar te zien en te koop. Als er een aantal van 

de sieraden worden verkocht, komen hiervoor 

in de plaats weer nieuwe. Door het kopen van 

een sieraad steunt u onze projecten voor de 

kinderen in Namibië. Alle sieraden worden 

voor aflevering ontsmet volgens de 

coronaregels. Een mooi geschenk voor…..? 

Connected to Namibia wil iedereen en de 

donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage 

zodat projecten kunnen en konden worden 

uitgevoerd.                                                                            

Uw gift is nog steeds van harte welkom op 
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