Hun leefwereld is toch erg beperkt en als je
onder dergelijke omstandigheden moet leven
is dat zeker niet gemakkelijk.
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Nu het jaar bijna ten einde loopt, is het goed
om even een kort terug te blikken op de
activiteiten van onze Stichting: Connected to
Namibia. (CTN)
Droogte regelingen
Het zuiden van Namibië heeft de afgelopen 2
jaren een enorme droogte gekend. Gelukkig is
daar in februari 2021 erg veel regen gevallen,
hetgeen een grote emotionele en
economische invloed heeft gehad op de
mensen en dan vooral bij de boerenbedrijven.
Veel kinderen, die in hun laatste schoolexamenjaar zaten, waren in grote problemen
geraakt omdat veel ouders het examengeld
niet meer konden betalen doordat er geen
inkomsten van hun boerderij waren. CTN
heeft het examengeld van al deze kinderen
kunnen betalen waardoor iedereen zijn/haar
examen met succes heeft kunnen voltooien.
Maaltijd in Warmquelle, Kaokoland
13 December was de laatste keer van dit jaar
dat Betty met haar team maaltijden heeft
verzorgd voor alle oudere mensen,
gehandicapten en weeskinderen in
Warmquelle. Een bok wordt geslacht en in een
grote pot onder een houtvuur bereid. Daarbij
zijn rijst, zoete aardappelen en diverse
groenten de vaste ingrediënten. ’s Morgens
vroeg komen vooral de oudere mensen bijeen
om bij te praten over al het nieuws wat
iedereen zoal te vertellen heeft. Thee wordt
geschonken en het is DE belevenis van de
maand om zo bijeen te zijn en samen te
genieten van een gratis maaltijd. CTN betaalt
de kosten van deze bijzondere happening. Dat
geeft veel vreugde aan deze mensen.

Als mensen van CTN in de buurt zijn van
Warmquelle zijn zij en ook wij deelgenoot bij
het serveren van de maaltijden en het gevoel
van blijdschap dat onder deze mensen leeft,
doet ons beseffen dat rijkdom niet altijd met
geld te maken heeft. De blije en tevreden
gezichten van deze mensen betekenen meer
dan het hebben van bezittingen.
School in Ombyarundu, regio Ruacana
Door het Ministerie van Onderwijs is een
begin gemaakt met het bouwen van
permanente klaslokalen nadat in het begin
van het schooljaar de school officiëel
geregistreerd is. Het eerste klaslokaal is klaar
en in gebruik. Wanneer er weer
bouwactiviteiten zijn blijft altijd een verrassing
want bij de bouw van het eerste klaslokaal
was niemand op de hoogte gebracht; niet de
leerkrachten, niet de gemeenschap en ook
niet CTN. Maar that’s Africa!
Doordat er geen overleg is geweest, is CTN
wel met een probleem opgezadeld. Want op
de plaats waar de klas gebouwd is, zou CTN
units plaatsen die voorzien zijn van toiletten
en douches. Eén unit was al ter plaatse en een
tweede was klaar voor vervoer naar het
Noorden.

Nu is het verstandig om eerst een ingenieur in
te schakelen om een juiste plaats te bepalen
voor de units en de watervoorzieningen. Want
voldoende water krijgen in een halfwoestijnachtig gebied is ook een uitdaging.
Iedereen die betrokken is bij dit project, zoals
het Ministerie van Onderwijs en de
gemeenschap en CTN zal samen plannen
moeten maken, zodat we niet meer in elkaars
vaarwater zitten. Ons doel is om in
Ombyarundu goed onderwijs te geven en
verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Dus
alle neuzen dezelfde kant op, maar daarvoor
zullen de nodige gesprekken op gang moeten
komen met de plaatselijke autoriteiten. Dus
nog veel werk nog aan de winkel!
Schooltuinen
We proberen de scholen te stimuleren om
schooltuinen op te zetten. Dit kan in het
onderwijsprogramma geïntegreerd worden.
Tevens leren de kinderen hoe ze groente
moeten verbouwen hetgeen ze dan op hun
beurt weer aan hun ouders kunnen
doorgeven. Niet alleen het verbouwen, maar
ook de zorg voor de natuur en omgeving,
speelt een belangrijke rol bij dit project. We
zullen ook proberen fruitbomen te laten
planten op plaatsen waar voldoende water
aanwezig is.

In de schooltuin is bijna alles geoogst

Milieueducatie is ook een belangrijk item waar
we de nodige zorg aan zullen besteden. We
hebben daarvoor al contact met Namfo. Dit is
een Namibische organisatie van het Ministerie
van Landbouw om meer scholen te betrekken
bij zo’n project.
De opbrengst van de verkoop van sieraden
willen we besteden aan dit project.
School Ludwigshafen bij Tsumeb
Het multifunctioneel centrum met keuken en
eetzaal bij de school is klaar. Nadat we nog
wat verbeterpunten hadden aangebracht,
hebben we op vrijdag 26 november de
officiële opening van het gebouw kunnen
vieren.

Het openingslint zal worden doorgeknipt
Het gebouw is overhandigd aan het Namibisch
Ministerie van Onderwijs en nu zal dit
Ministerie de verantwoording hebben voor
het onderhoud en dergelijke.
Dit was een project met een mooie
samenwerking tussen vele bedrijven in
Tsumeb, het Ministerie van Onderwijs, het
Ministerie van Works, dat toezicht heeft
gehouden op de uitvoering van de
bouwactiviteiten, Connected to Namibia en de
Lion’s club in Tsumeb.
Een heel mooi project waar iedereen met een
zeer tevreden gevoel op terug kan kijken.

Lion’s Universitas Eindhoven

Sieraden met een missie

De Lion’s Universitas uit Eindhoven hebben
sinds kort een uitwisseling met de Lion’s in
Tsumeb . We hopen in de toekomst meer van
elkaars kennis gebruik te kunnen maken en
ons samenwerkingsverband hechter te
maken. Voor en door Lion’s!

Vanwege de afgekondigde lockdown is het
sieradenatelier gesloten. Echter online zijn de
sieraden te bestellen en behoeft men dit keer
geen verzendkosten te betalen. Zie onze
website: www.connectedtonamibia.nl/shop

Terug naar Nederland
Nadat de officiële opening van Ludwigshafen
was beëindigd, kreeg ik het bericht dat er een
nieuwe variant van Covid in opmars was die in
Zuidelijk Afrika is ontstaan en ontdekt. In
Namibië was dit nog niet bekend, maar gezien
al de berichtjes die ik plotseling op mijn
telefoon kreeg, bleek dit toch een serieus
probleem te zijn. Natuurlijk vanuit het
thuisfront met de vraag of ik zo spoedig als
mogelijk is, huiswaarts wilde keren. Het
luchtruim was al dicht maar op 7 december
heb ik een vlucht richting Nederland kunnen
regelen. Helaas heb ik mijn programma
hierdoor moeten inkorten en zijn we niet naar
het project in Ombyarundu gegaan. Maar dit
project heeft voor een volgend bezoek de
hoogste prioriteit.

Als de lockdown wordt opgeheven is iedereen
weer welkom op zaterdagmiddagen van 14.00
tot 16.00 uur 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 kleden gemaakt door de
vrouwen van het Tabita centrum in Outjo. De
opbrengst gaat naar de projecten van CTN. U
bent op genoemde tijdstippen weer van harte
welkom.
De Wereldwinkel in Nuenen biedt ook een
collectie sieraden van CTN in hun winkel te
koop aan. Als de lockdown niet meer van
kracht is, ben u weer welkom in de
Wereldwinkel.
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.
Tevens wil het team van Connected to
Namibia Foundation iedereen fijne Kerstdagen
en een goed 2022 toewensen en…pas goed op
jezelf. Houd rekening met elkaar en blijf
gezond!
Uw gift is nog steeds van harte welkom.
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