
 

NIEUWSBRIEF NO 28 

Nu, zo’n beetje aan het einde van het jaar, is 

het goed om terug te kijken wat zich allemaal 

bij onze Stichting heeft afgespeeld.  De corona 

epidemie heeft er voor gezorgd dat ik in 

oktober niet naar Namibië kon afreizen.               

Maar dan is het ook weer een goede testcase 

voor het Namibisch team of alles verloopt 

zoals je in gedachte had.                                                 

En inderdaad; alle lof voor iedereen in 

Namibië die hun steentje hebben bijgedragen 

voor het slagen van de projecten van 

Connected to Namibia in het jaar 2020.  Dit 

geeft mij ook een goed gevoel dat ik straks de 

zaken met een gerust hart kan overdragen als 

het zover mocht komen. 

COVID-19 

Ook Namibië is niet gevrijwaard van Covid-19. 

Gelukkig zijn de besmettingsaantallen en 

helaas de te betreuren doden (69) niet zo veel 

dan in Nederland. Maar desalniettemin heeft 

de Namibische regering drastische 

maatregelen moeten nemen om de 

besmettingsgraad in te dammen.                  

Was er bij een dorp een besmetting 

geconstateerd, dan ging het hele dorp in 

lockdown.                                                                     

Helaas zijn de scholen 2x voor een lange 

periode gesloten geweest. Dat is voor de 

ontwikkeling van de kinderen dramatisch want 

afstandsonderwijs is voor grote groepen 

kinderen niet realistisch. Men heeft geen 

internet en zeker geen computer als men in 

een zinken huisje of in een hut woont met een 

groep mensen in één ruimte.                                                                                    

Een ding heeft men wel geleerd van Covid-19 

en wel dat hygiëne heel belangrijk is: handen 

wassen, handen wassen……  

           

        handen wassen, handen wassen…….. 

Gelukkig heeft CTN in de loop der jaren op 

veel plaatsen een waterput kunnen realiseren 

waardoor schoon en voldoende water 

beschikbaar is gekomen. Maar nu o.a. de 

scholen verplicht zijn om bij binnenkomst de 

handen te ontsmetten en in de klas 

beschermende gezichtsmaskers te dragen, 

was het een grote uitdaging voor de scholen 

om aan de juiste middelen te komen.  

         

  beschermingsmiddelen voor de scholen 



CTN heeft de scholen waar wij veel mee 

samenwerken zo veel mogelijk 

ontsmettingsmiddelen, gezichtsmaskers en 

thermometers gegeven zodat zij meteen 

konden starten met hun lesprogramma’s. 

SCHOOL LUDWIGSHAFEN-Tsumeb 

De multifunctionele ruimte met keuken is op 

28 april opgeleverd. De keuken is volop in 

gebruik. De hal wordt nu tijdelijk gebruikt als 

extra klaslokaal waardoor de kinderen op 

school verder uit elkaar kunnen zitten. 

SCHOOL in OMBYARUNDU-Kaokoland 

Het grote nieuws is dat de school die we 3 jaar 

geleden hebben opgezet, nu officieel per 24 

januari 2021 wordt overgedragen aan het 

Namibisch Ministerie van Onderwijs (MvO). 

De school wordt officieel een Staatsschool wat 

inhoudt dat de salarissen van de leerkrachten 

dan worden betaald door het Ministerie in 

plaats van Connected to Namibia.  

De leerkrachten zijn dan ook verzekerd voor 

social services wat wil zeggen dat zij verzekerd 

zijn voor medische zaken, wat een groot goed 

is in Namibië. Ook het onderhoud is voor 

rekening van dit Ministerie. Het MvO is 

onaangekondigd daar op bezoek geweest en 

men was onder de indruk van wat er allemaal 

gerealiseerd is in die 3 jaar dat CTN actief is in 

Ombyarundu. Ook het schoolsysteem heeft 

alle lof gekregen. 

Nu er dit najaar een waterpunt is gerealiseerd  

in Ombyarundu, met financiële hulp van 

Colour4kids https://www.colour4kids.nl/ 

Wilde Ganzen en diverse andere acties, kan de 

school een echte school zijn. 

 

De gemeenschap en de school heeft nu 

schoon drinkwater wat een enorme 

vooruitgang is. 

 

 belangrijk document dat de school op  24 

januari 2021 officieel wordt geregistreerd 

         

waterpunt, op de achtergrond staat de school 

https://www.colour4kids.nl/


De gemeenschap en de school zijn gestart met 

het opzetten van groentetuinen. Dit biedt 

fantastische uitkomsten en mogelijkheden, 

zeker omdat het eten vaak erg eenzijdig is.  

 

        eerste opzet van een groentetuin 

De kinderen leren spelenderwijs hoe men 

groenten moet verbouwen en zij leren dat 

weer verder aan hun ouders.                                

Gelukkig krijgt de gemeenschap en de school 

begeleiding van mensen die op een zo 

natuurlijk mogelijke manier zonder gebruik 

van kunstmest en dat soort chemicaliën met 

tuinen werken.                                                   

Het volgende plan is om de school van een 

afrastering te voorzien waardoor de dieren 

buiten de deur worden gehouden. Als dit 

gerealiseerd is kunnen fruitbomen worden  

geplant.                                                                                      

Een grote wens voor de school in  

Ombyarundu is een toiletgebouw met 

douches voor de kinderen en leerkrachten. 

Speciaal omdat bij de school een hostel is 

waar kinderen en leerkrachten overnachten.                                                                   

De afrastering, de fruitbomen en het 

toiletgebouw zijn nieuwe projecten voor 2021. 

DROOGTE IN HET ZUIDWESTEN VAN NAMIBIË 

De afgelopen 2 jaren is er weinig regen 

gevallen in Namibië, maar in het zuidwesten is 

dit catastrofaal geworden.                                                    

De 10 boerengezinnen die daar in een gebied 

wonen van duizenden hectares is door de 

droogte veel vee gestorven waardoor hun 

inkomsten drastisch daalden.                                         

Maar door COVID-19 is weer een ander 

probleem voor deze boerenbedrijven 

ontstaan. De pelsen van hun karakoelschapen 

kunnen niet worden uitgevoerd naar 

Denemarken omdat uitvoer nu niet mogelijk 

is.                                                                                          

De meeste boeren hebben ook wat 

toeristische activiteiten. Maar het toerisme 

ligt stil.                                                                                     

Al met al een trieste situatie en toestand voor 

deze mensen.  

De boeren in Namibië zijn erg sociaal en men 

heeft een droogtehulp programma opgezet 

om de betreffende boerenbedrijven enigszins 

te helpen.  

  

77 ton voer voor de boeren in het droge gebied 

Omdat boerenverenigingen voor onze 

projecten vaak gratis hand- en spandiensten 

verrichten heeft CTN besloten om ook deze 

boerenbedrijven te helpen.                               

CTN heeft ruim 200.000 Namibische Dollar          

( koers 18 dollar voor 1 euro) beschikbaar 

gesteld om 77 ton voer te kunnen kopen voor 

de dieren en 70.000 Namibische Dollar voor 

de gezinnen om voedsel voor zichzelf te 

kunnen kopen bij Agra (te vergelijken met 

onze Boerenbond; maar Agra verkoopt daarbij 

ook veel levensmiddelen).   

 



De boerenvereniging in Grootfontein heeft 

ook een grote vracht luzerne beschikbaar 

gesteld waarvan CTN de vervoerskosten heeft 

betaald.                                                              

Voor deze gezinnen is droogtehulp een 

stimulans om verder te gaan en ook om 

nieuwe wegen te zoeken om hun bedrijf te 

kunnen voortzetten. De voorzitter, Piet 

Gouws, van de gezamenlijke 

Boerenverenigingen heeft hierin al het 

voortouw genomen en bekijkt met diverse 

instanties wat de mogelijkheden kunnen zijn. 

Want klimaatverandering zal in het 

zuidwesten hard toeslaan.  

LIGHT FOR CHILDREN 

Samenwerking geeft een meerwaarde aan een 

Stichting. Zo hebben we in het begin van het 

jaar muziekinstrumenten gegeven aan een 

andere Namibische Stichting met roots in 

Nederland: Light for Children. Deze stichting 

zet zich in voor hulpbehoevende kinderen in 

Gobabis, in het noordoosten van Namibië.  

Het huisje van een van hun leiders was 

afgebrand waardoor een leider van een groep 

kinderen, maar ook enkele kinderen dakloos 

zijn geworden. CTN heeft geld gegeven 

waardoor ze snel een nieuw onderkomen 

konden bouwen voor deze groep. 

Dit jaar zijn we 50 jaar getrouwd en hebben 

van het gekregen geld, dat wij verdubbeld 

hebben gegeven aan CTN, enkele 

speeltoestellen kunnen laten maken voor de 

scholen in Ombyarundu en Ludwigshafen. Na 

de schoolvakantie, 24 januari 2021, zullen 

deze toestellen geplaatst gaan worden 

waardoor de kinderen meer speel-

mogelijkheden krijgen. 

ACTIES 

Nu met Covid-19 is het moeilijk om acties te 

voeren. Wat nu? Ik heb mijn vroegere hobby 

opgepakt en ben begonnen met het maken 

van sieraden. De verkoop van deze sieraden 

komt ten goede aan de projecten van CTN. Op 

onze website: www.connectedtonamibia.nl  

staan al een 40 tal sieraden.                                           

We zijn bezig met het maken van een 

webshop dat toch veel inspanning kost van de 

makers. Ik had gehoopt voor de Kerst deze 

webshop in de lucht te hebben. Helaas is dit 

nog niet gelukt maar ik verwacht dat aan het 

eind van de volgende maand de webshop een 

realiteit is.                                                                           

              

                   roze zoetwaterparels                                                                         

Dan zijn er meer dan 150 verschillende 

sieraden, ook van edelstenen en 

zoetwaterparels en artikelen uit Namibië te 

koop.                                                                            

Allemaal unieke items want geen tweede 

sieraad is precies hetzelfde.                                                   

De artikelen kunnen worden opgestuurd of bij 

mij thuis, Bloemhoefstraat 17, 5674 NT 

Nuenen, worden afgehaald.                                     

Connected to Namibia wil iedereen en 

speciaal de donateurs en Fondsen hartelijk 

danken voor hun bijdrage zodat projecten 

kunnen en konden worden uitgevoerd. 

Uw gift is nog steeds van harte welkom op 

IBAN: NL43 INGB 0005219398 t.n.v. 

Connected to Namibia foundation- Nuenen 

Connected to Namibia foundation wenst U 

een liefdevolle Kerst en een gezond 2021 ! 

Toos Verbruggen 

 

http://www.connectedtonamibia.nl/

