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Covid-19 in Namibië

In de maand juni heb ik een bezoek gebracht 

aan de projecten in Namibië.                                         

De eerste 2 weken zijn zonder problemen 

verlopen, maar in de derde week is een 

uitbraak van de Deltavariant van Covid-19 in 

alle heftigheid los gebarsten. Dat was even 

schrikken omdat vóór die tijd in Namibië 

weinig gevallen van Covid-19 zijn 

geconstateerd, waardoor ik dacht dat ik weer 

veilig, 14 dagen na mijn tweede vaccinatie, in 

Namibië werkzaam kon zijn.                           

In Namibië zijn in de ziekenhuizen in totaal 24 

IC bedden beschikbaar en in een mum van tijd 

waren deze bedden gevuld met Corona- 

patiënten. Sommige mensen hebben zelfs hun 

eigen zuurstofapparaat aangeschaft voor het 

geval iemand van de familie dit nodig mocht 

hebben.         

  

Himba met “masker “ 

 Ook ik heb helaas afscheid moeten nemen 

van mensen die mij dierbaar zijn, zoals de 

inspecteur van onderwijs, die in het Noorden 

werkzaam was en waar CTN een goede band 

mee had opgebouwd.                                       

Om alle heftigheid aan te geven: van een 

containerbedrijf hoorden we dat zij met spoed 

koelcontainers moesten gaan leveren voor de 

vele doden waar geen plaatst meer voor was 

in de mortuaria. Dus ook voor mij was het 

toen zaak om goed op te letten en de regels 

na te leven die nu eenmaal bij een pandemie 

horen.                                                                               

Maar gelukkig ben ik bij thuiskomst na mijn 

quarantaineperiode negatief getest.               

In Namibië heb ik gezien dat deze Deltavariant 

zeer besmettelijk is. 

Hostel in Queen Sofia                                                                                                                                                   

Mijn eerste opdracht in Namibië was: het 

openen van het hostel in Queen Sofia.                 

Meer kinderen, die ver weg van een school 

wonen, kunnen daardoor onderwijs volgen. 

Voordat de officiële opening kon plaatsvinden 

moest de inventaris voor het hostel, die door 

de Namibische Regering was beloofd, op de 

plaats van bestemming zijn.  

 

Openingshandeling door Inspecteur van 

Onderwijs 



Gelukkig heeft één van onze bestuursleden, 

Mr. Abraham Job, bij de Minister van het 

Onderwijs in Windhoek 1.5 miljoen Namibische 

Dollar (ca. € 85.000,-) voor de inventaris van dit 

hostel weten te krijgen. Met dit geld is de 

complete inrichting gekocht en betaald. Nu dit 

afgerond was, waren er geen obstakels meer 

die de officiële opening in de weg stonden. 

Door  de maatregelen van Covid-19, waren 

maar 10 mensen bij de opening aanwezig. De 

hoofdstad Windhoek was in lock-down , dus de 

President en de Minister van onderwijs konden 

nu niet bij de ceremonie aanwezig zijn.  

Maar het belangrijkste was dat nu 128 

kinderen gebruik kunnen maken van het 

hostel. Deze kinderen zouden anders van 

onderwijs verstoken blijven omdat zij ver weg 

van een school wonen. En uiteindelijk doen we 

dit allemaal voor deze kinderen, waarbij 

uiterlijk vertoon, zoals een opening, maar 

bijzaak is. 

School in Ombyarundu 

Mijn tweede opdracht was: naar de school in 

Ombyarundu in het noordwesten van Namibië, 

beter bekend als Kaokoland.  

 

Nieuwe, gedoneerde matrassen voor het hostel 

De units voor de toiletten en de douches 

waren klaar en zouden in de tijd dat wij daar 

zijn, worden afgeleverd.  Een week tevoren 

hadden we vernomen dat de regering een 

klaslokaal met een toilet en opslagruimte bij de 

school was gaan bouwen. De school was 

immers begin januari overgedragen aan de 

regering. Maar dat de regering zo snel aan de 

slag zou gaan met het bouwen van een stenen 

gebouw, was een verrassing voor iedereen. Het 

vervelende was dat tevoren hierover geen 

mededeling was gedaan, ook niet aan de 

schoolleiding of aan de gemeenschap. 

Natuurlijk is het fijn dat de regering 

voortvarend te werk wil gaan, maar overleg 

zou alles makkelijker maken. Het probleem was 

nu dat op de plaats waar de units, 

georganiseerd door CTN, zouden komen,  al 

voorzieningen waren gemaakt. De regering was 

op die plek gestart met het maken van de 

funderingen voor het gebouw. De funderingen 

moesten een week drogen. Om die reden was 

niemand op de bouwplek aanwezig en de 

schoolleiding wist niet wie de aannemer was.                                                    

Wat nu te doen met het plaatsen  van onze 

units?!                       

De volgende dag was de truck daar met de 

units. We wilden niet overhaast te werk gaan 

en hebben de units op een veilige plaats 

neergezet. We willen wachten tot het gebouw, 

te bouwen door de overheid, klaar is en dan 

nieuwe aansluitingen maken voor de units 

zodat de school deze kan gaan gebruiken. 

Door Covid-19 konden we niet afreizen naar 

het regionaal kantoor van het Ministerie van 

onderwijs om inlichtingen te krijgen over hun 

bouwactiviteiten en wat hun verdere plannen 

zijn. We willen niet graag in elkaars vaarwater 

zitten.                                                                                    

Sarah, ons medebestuurslid en projectleider in 

Ombyarundu, zal kontakten onderhouden met 

het Ministerie en aan ons weer rapporteren. 

Wordt vervolgd! 

Droogtehulp 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we melding 

gemaakt van de extreme droogte in het zuiden 

van Namibië.                                                                

Gelukkig is er dit voorjaar, na 2 jaar van 



droogte, voldoende regen gevallen waardoor 

de dammen weer vol zijn met water en de 

boeren weer verder kunnen gaan met hun 

bedrijf. 

Maar deze keer heeft het noorden van Namibië 

dit jaar nog geen druppel regen gehad met alle 

gevolgen van dien. 

 

Droogte in Kaokoland met sterfte van vee 

Samen met de boeren van Grootfontein 

hebben we 36 ton dierenvoer in Kaokoland 

kunnen afleveren. De huishoudens konden 

maximaal 5 zakken voer kopen voor een fractie 

van de werkelijke prijs. Met de opbrengst van 

dit geld is toen 120x50 kilo maïsmeel gekocht 

en dat is weer uitgedeeld aan de zeer arme 

mensen. De logistiek werd verzorgd door de 

Raad van Kerken.  

 

Droogtehulp voor Kaokoland 

 

School Ludwigshafen, Tsumeb 

Mijn derde opdracht was de school 

Ludwigshafen. Het multifunctioneel centrum, 

met keuken en hal, op het schoolterrein is 

eigenlijk klaar. Echter, we hebben nog enkele 

verbeterpunten aan laten brengen , zoals 

traliewerk voor de ramen en o.a. nog enkele 

extra lichtpunten. De aannemer was aanwezig 

en samen hebben we nog de puntjes op de i 

gezet. De Lion’s club van Tsumeb zal voor de 

inventaris van het gebouw zorgen. Dit project 

was een prachtig voorbeeld van 

samenwerking: de aannemer, het regionaal 

Ministerie van onderwijs met name het 

Ministerie van Works die toezicht houdt op de 

bouw, de directeur van de school, de 

gemeenschap met de Lion’s club van Tsumeb 

en natuurlijk CTN. Iedereen heeft zijn beste 

beentje voorgezet waardoor dit een prachtig 

project is geworden dat naar ieders 

tevredenheid is uitgevoerd. 

Nieuw project 

Met de Primary school in Outjo heeft 

Connected to Namibia goede contacten. De 

school heeft een uitstekende directeur die 

voortvarend te werk gaat. Zijn wens is om een 

computerlokaal te krijgen. Hij heeft 20 nieuwe  

HP computers gedoneerd gekregen maar 

hiervoor nog geen lokaal beschikbaar. Alle 

klaslokalen zijn in gebruik omdat de school 

eigenlijk teveel leerlingen heeft voor de 

capaciteit van het gebouw. Maar je wilt ook 

geen leerlingen weigeren en dat is ook zijn 

dilemma. Vandaar dat hij mij gevraagd heeft of 

CTN de school niet kan helpen met een 

computerlokaal. Ik heb een voorstel gedaan 

om te kijken naar prefab-units {soort 

containers gemaakt van isolatiemateriaal}. 

Deze zijn makkelijk op te zetten en te 

verplaatsen. Hij zal mij over dit voorstel 

berichten zodat we mogelijk eventueel samen 

dit project kunnen opzetten. 

Pandemie 



Vóór de heftige uitbraak van de Deltavariant 

van Covid-19 heb ik nog wel een workshop 

kunnen geven aan de juffrouwen van Tabita 

Centrum en de dichtstbijzijnde schooltjes. 

Spelmateriaal is aan iedere school uitgedeeld 

met de daarbij behorende instructies. Echter 

vrijheid van handelen was er deze keer niet bij 

omdat je constant op je hoede moet zijn om 

niemand te besmetten of zelf nog besmet te 

raken. 

Huiswaarts 

Ditmaal heb ik  er naar uitgezien om weer 

terug naar huis te gaan. De pandemie was 

heftig en is nog steeds niet onder controle 

omdat er geen vaccins meer zijn voor de 

mensen. Alleen voor degenen die voor de 

tweede inenting komen is nog wel Astra 

Zeneca. En dan te weten dat hier in Nederland 

misschien vaccins over zijn die mogelijk in de 

prullenbak verdwijnen. Het maakt mij ook een 

beetje boos, dat landen in Afrika zo weinig 

vaccins krijgen en wij een overvloed  hiervan 

hebben. Is hier dan niets aan te doen?                                                                        

Bij thuiskomst had de Deltavariant zich ook 

hier genesteld. Ik heb in Namibië gezien hoe 

besmettelijk deze variant is en wat de gevolgen 

hiervan zijn. Daarom: pas goed op jezelf,  hou 

rekening met elkaar en blijf gezond! 

Sieraden met een missie 

Zaterdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur kan 

men terecht op Bloemhoefstraat 17 te 

Nederwetten, gem. Nuenen, ingang grote 

poort aan de Kersenbogerd voor de verkoop 

van hand gemaakte sieraden, gevlochten 

manden gemaakt door de Bushmen vrouwen 

 

en geborduurde pannenlappen en kleden 

gemaakt door de vrouwen van Tabita centrum. 

De opbrengst gaat naar de projecten van CTN. 

U bent van harte welkom. Ook op onze 

website: www.connectedtonamibia.nl/shop 

zijn online sieraden te koop.  

De Wereldwinkel in Nuenen biedt ook een 

collectie sieraden van CTN in hun winkel te 

koop aan. 

Connected to Namibia wil de donateurs en 

iedereen die zijn/haar steentje heeft 

bijgedragen hartelijk danken voor hun 

donatie/inzet zodat projecten, genoemd in de 

nieuwsbrief, kunnen en konden worden 

uitgevoerd.  

  

shirts van de voetbalclub uit Nuenen 

 

popjes gebreid door Nederlandse vrijwilligsters 

Helpt u ons ook?                                                                 

Uw gift is nog steeds van harte welkom.       

IBAN:NL43INGB0005219398- Nuenen                      

Toos Verbruggen 

 

http://www.connectedtonamibia.nl/shop

