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De koning heeft behaagd….. 

Daags voor Koningsdag werd ik ’s middags        

- op gepaste afstand- verblijd met een 

serenade. Toen was het voor mij duidelijk dat 

er iets feestelijks ging gebeuren, temeer 

omdat de burgemeester ook aanwezig was. 

Door o.a. mijn werk voor de Stichting 

Connected to Namibia werd ik lid in de orde 

van Oranje Nassau. Ik voel mij erg vereerd en 

dit stimuleert mij om verder te gaan met dit 

werk.  

                                                            

 

Bezoek projecten juni a.s. 

Het is weer ruim een jaar geleden dat ik in 

Namibië bij de projecten ben geweest. 

Normaal gesproken ben ik 3 maanden per jaar 

werkzaam bij de projecten.                       

Gelukkig is het vaccinatieprogramma in 

Namibië goed en voortvarend van start 

gegaan. Dat biedt mij (na mijn 2e vaccinatie) 

de gelegenheid om in de maand juni af te 

reizen naar Afrika. Gelukkig heeft ons 

Namibische team niet stilgezeten en met 

whatsapp en zoomverbinding is er veel 

contact over en weer geweest.  

School in Ombyarundu, regio Ruacana- 

Kaokoland 

We hebben opdracht gegeven aan de firma 

Steelwork DC  om te starten met de bouw van 

toilet en douche units voor deze school. 

Binnen afzienbare tijd zullen deze units 

vervoerd worden naar de school en worden 

de hygiënische omstandigheden erg 

verbeterd. Omdat de school een goede naam 

heeft, willen nu veel kinderen uit de omgeving 

daar naar school toe gaan. De capaciteit van 

de school is daar niet helemaal op berekend. 

Ook voor het hostel, waar de kinderen die ver 

weg van de school wonen, is maar beperkte 

verblijfsruimte. We willen ook niet dat de 

klassen te groot worden zodat het 

lesprogramma onvoldoende aandacht krijgt. 

Ook voor de motivatie van de leerkrachten 

kan dit een rol gaan spelen o.a. door de grote 

druk van te véél kinderen. Aan de andere kant 

is het een compliment dat veel kinderen, die 

anders niet naar school gaan, nu toch 

onderwijs willen volgen.                                                

Een echt dilemma speelt er nu. We zullen zo 

snel als mogelijk is met het Namibisch 

Ministerie van Onderwijs rond de tafel 

moeten gaan zitten om hiervoor een oplossing 

te zoeken. 

 

                     Onze Himba kinderen 



Ondertussen heeft een van onze Namibische 

bestuursleden bij een bedrijf in Windhoek 25 

nieuwe matrassen gedoneerd gekregen voor 

het hostel.  

Nu ik deze nieuwsbrief maak, krijg ik bericht 

dat het Namibisch Ministerie van Onderwijs 

een aannemer opdracht heeft gegeven om 4 

stenen klaslokalen te bouwen.                                         

Er zijn 4 leerkrachten door dit Ministerie 

benoemd, waarvan ook een directrice. Dit is 

een hele stap voorwaarts: van les geven onder 

een boom tot permanente klaslokalen met 

gekwalificeerd personeel.                                                    

Het Ministerie wil aan de school ieder jaar een 

leerjaar bijvoegen. Nu is het onderwijs daar 

van (onze groep= grade ) 1 tot en met 3, 

volgend school jaar naar grade 4 en dit tot 

grade 9 . Dit is fantastisch nieuws!  

Onze zorg blijft natuurlijk het hostel, want die 

capaciteit heeft deze accommodatie niet.  

 

 

                    Hostel bij de school 

 

Droogte in Kaokoland 

Het noorden van Namibië is meestal een 

gebied waar niet zoveel regen valt. Maar nu is 

de regen in de regentijd helemaal uitgebleven. 

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar de 

mensen in het zuiden van Namibië kunnen 

helpen.  

We voelen ons erg betrokken in Kaokoland 

door de projecten die we daar uitvoeren.           

CTN heeft ook nu weer het besluit genomen 

om ook dit gebied te helpen met voer voor de 

dieren en eten voor de mensen die in de 

ergste nood verkeren. 

 

Met de Boerenverenigingen is er wederom 

veel contact. Samen hebben we er de 

schouders onder gezet en een plan gemaakt. 

De president van de gezamenlijke 

Boerenverenigingen  heeft voor 36 ton luzerne 

korrels gezorgd. CTN betaalt de 

vervoerskosten van deze prachtige gift van 

boeren uit andere streken, welke solidair zijn 

met andere boeren die het moeilijk hebben. 

School Seringkop, regio Outjo 

Een van de scholen waar CTN direct bij 

betrokken is, is de David Khamugab school in 

Seringkop. Het heeft jaren geduurd voordat 

een beloofd hostel van de grond kwam. Dit is 

betaald door de Duitse-Namibische 

Wiedergutmachung. Helaas hebben de  

aannemers, die voor de bouw 

verantwoordelijk waren, geen goed drainage 

systeem aangelegd waardoor de school nu 

met een probleem zit. De toiletten o.a. 

kunnen nu niet meer gebruikt worden omdat 

de waterafvoer te klein en te hoog is 

aangelegd. CTN heeft een ingenieursbedrijf 

ingeschakeld om een goed plan te maken 

zodat het watersysteem wel goed kan werken. 

Er moet een heel nieuw drainage systeem 

gemaakt worden, waarbij alles vervangen 

dient te worden.                                                                   



Een grote septic tank is ook een must. Een 

kostenpost van  omgerekend    € 200.000,-.  

Ons Namibisch team gaat met het Ministerie 

van Volksgezondheid aan tafel zitten om 

hiervoor een oplossing te vinden. Misschien 

kunnen we samenwerken met de 

Duits/Namibisch organisatie die destijds voor 

de bouw hebben gezorgd. 

Quilts uit Nuenen 

In januari hebben we van de quiltgroep van de 

Regenboogkerk in Nuenen weer 23 quilts 

ontvangen die CTN naar Namibië heeft 

gestuurd. Wilma, een van onze vrijwilligsters, 

heeft deze uitgedeeld aan de meest 

hulpbehoevenden in het Noorden van 

Namibië. In het Noorden is het nog steeds erg 

droog en de mensen daar hebben het erg 

moeilijk omdat veel vee door de droogte dood 

is gegaan. 

           

        Dank je wel. We zijn er erg blij mee! 

Ze zijn erg blij met de quilts, temeer dat dit 

voor hen een teken is dat andere mensen aan 

hen denken. CTN zal in juni veel extra 

aandacht gaan besteden aan deze 

bevolkingsgroep. Onze auto zal volgeladen 

worden met eerste levensbehoefte voor deze 

mensen als we naar het Noorden afreizen. 

Sieraden e.d. verkoop 

In de webshop van 

www.connectedtonamibia.nl  zijn o.a. 

sieraden uit Namibië en zelfgemaakte 

sieraden te koop. Veelal gemaakt van mooie 

edelstenen, zoetwaterparels en ander soort 

kralen. Ieder sieraad is uniek. Er is zijn ruim 

200 kettingen, armbanden en oorbellen te 

koop.                                                                                  

Er is ook een mogelijkheid om deze sieraden 

te zien en ( het liefst) te kopen bij het 

sieraden-atelier aan de Bloemhoefstraat 17 te 

Nederwetten. De ingang is de zijpoort aan de 

Kersenbogerd.                                          

Openingstijden zijn op zaterdagen van 13.00-

17.00 uur.  Zie ook onze website.                                 

In de maand juni is het atelier gesloten omdat 

ik dan in Namibië ben.                                                    

Voor de Wereldwinkel in Nuenen heb ik 

speciale sieraden gemaakt.                                                                        

De opbrengst van de verkoop van de sieraden 

gaat naar de projecten van onze Stichting.  

Ook in Namibië leren we mensen sieraden te 

maken zodat ze zelf, door de verkoop hiervan , 

inkomsten kunnen genereren. 

         

Connected to Namibia wil iedereen en de 

donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage 

zodat projecten kunnen en konden worden 

uitgevoerd. Helpt u ons ook?                                                                 

Uw gift is nog steeds van harte welkom.   

IBAN:NL43INGB0005219398 

Toos Verbruggen 

info@connectedtonamibia.nl                  

www.connectedtonamibia.nl  
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