
 

NIEUWSBRIEF NO 32 

Na een mooie zomer is het weer tijd om te 

kijken hoe het gaat met de projecten van 

Connected to Namibia Foundation (CTN).                                                                             

We willen onze focus ook richten op de 

toekomst. Ons uiteindelijke doel is dat 

Connected to Namibia in Namibië zelf voor 

100% zelfvoorzienend wordt.                                                 

Dus geven we een terug- en een vooruitblik. 

Helaas eerst een heel droevig bericht.         

Onze webmaster José Koot is 23 juli 

overleden. We verliezen in haar een gedreven 

en een heel fijn persoon. Zij heeft de website 

vorm gegeven en gezorgd dat de website up 

to date was. Ook heeft zij met veel zorg de 

sieradenwebshop ontwikkeld.  

   

 

Het bestuur van Connected to Namibia wil 

langs deze weg haar man, kinderen en verdere 

familieleden heel veel kracht en steun 

toewensen om dit hele grote verlies te kunnen 

dragen.  

Dank je José! 

School in Ombyarundu, regio Ruacana 

      

 

        De schoolkinderen van de Himba stam 

Door het Ministerie van Onderwijs ( MvO) van 

Namibië is een begin gemaakt met het 

bouwen van het eerste klaslokaal dat nu in 

gebruik is genomen. Het MvO heeft de 

toezegging gedaan dat men voor de 

schoolkinderen tot grade 4 ( onze groep 6) 

klaslokalen wil gaan bouwen. Echter men 

heeft geen tijdsplan gemaakt,  dus wachten 

we maar af wat en wanneer het een en ander 

zal gebeuren. We hebben de 2 units met 

toiletten en douches, overgedragen aan het 

MvO zodat zij zelf voor de aansluitingen 

kunnen gaan zorgen en de plaats bepalen 

waarvan zij zelf denken dat die oké is. Dan is 

het hun verantwoording als iets niet goed 

werkt.                                                                                     

Voor de kinderen die bij de school 

overnachten is het eten nog een groot 

probleem. Het MvO wil hiervoor geen subsidie 

geven. Voor het krijgen van maïsmeel is men 

nu geheel afhankelijk van donaties of uit eigen 

zak van de leerkrachten.                                                                     

Nu het waterprobleem is opgelost proberen 

we in het nieuwe schooljaar een groentetuin 

op te zetten. De afrastering is nog een 

probleem omdat er geen hekken zijn geplaatst 

en de afrastering die de school zelf heeft 

gemaakt eigenlijk te zwak is. Maar kijken of 

met een goed gesprek met MvO hiervoor een 



oplossing is te vinden. Want eerder kunnen 

we niet starten met een schooltuin.                                

De workshops blijven we geven bij deze 

school. Iedere maand zal een van onze 

bestuursleden afreizen naar Ombyarundu 

waar speciaal de jongste kinderen extra 

aandacht krijgen. Dit contact is ook goed om 

de leerkrachten, daar ver weg in de bush, te 

stimuleren en ook dat ze ook van gedachten 

kunnen wisselen met bestuursleden van CTN.                                                                              

Ook wil CTN 15 stuks dubbele bedden geven 

voor de kinderen die bij de school 

overnachten. De matrassen zijn gedoneerd 

door een matrassenfabriek in Okahandja en 

zijn reeds aanwezig bij de school in een 

afgesloten ruimte. We hebben de matrassen 

laten overtrekken met afwasbaar canvas 

waardoor ze goed zijn te reinigen.  

Dagbreekschool in Windhoek 

We hebben nog 2 units (douches/toiletten) 

over die we nog niet naar Ombyarundu 

hebben laten vervoeren en die nog bij de 

leverancier gestald zijn. Omdat alles bij MvO 

bij Ombyarundu zo traag verloopt, heeft de 

Stichting het besluit genomen om de 

overgebleven units naar de Dagbreekschool in 

Windhoek te laten vervoeren.  

Dagbreekschool is een school voor speciaal 

onderwijs waar de kinderen zowel theoretisch 

maar zeker ook praktisch allerlei vaardigheden 

kunnen opdoen. 

 

 De leerlingen van de Dagbreekschool  

Dagbreekschool heeft een nieuw project 

opgezet: een autowasstraat waarbij deze 

kinderen leren om hun eigen inkomsten te 

verwerven. De door CTN gegeven units 

worden door de school zelf aangesloten. 

Tegen betaling kunnen klanten douchen en 

naar het toilet gaan. De kinderen leren om 

niet alleen de auto schoon te maken maar ook 

de units.  

School Ludwigshafen bij Tsumeb 

We proberen scholen te motiveren om zelf 

fondsenwerving te doen, al is het maar op 

kleine schaal. Het moet niet zo zijn dat het 

krijgen van goederen e.d. maar gewoon 

gevonden wordt en ze alleen hun hand maar 

hoeven op te houden. Het voormalig ( helaas 

overleden) hoofd van deze school: Jannie 

Xamiseb heeft de school Ludwigshafen 

opgezet met veel donateurs zonder een 

bijdrage van het Ministerie van Onderwijs. Dit 

is heel bijzonder en wordt door CTN erg 

gewaardeerd.                                                                    

Ook de Lion’s club in  Tsumeb heeft hierin een 

grote bijdrage geleverd.                                                        

Ter nagedachtenis aan hem organiseert de 

school deze maand aan sponsorloop om een 

permanent toiletgebouw te kunnen 

bekostigen.                                                          

Veel bedrijven in Tsumeb hebben hun donatie 

toegezegd.                                                                      

CTN zal cement doneren als er met de bouw 

gestart wordt. 

Lions Universitas Eindhoven- Lions Tsumeb 

Lions Universitas wil graag samenwerken met 

de Lions in Tsumeb. Het plan is om een 

gezamenlijk fruitbomenproject bij deze school 

op te zetten. Lions Tsumeb zal dit project 

begeleiden. Na overleg is gedacht om 20 

bomen met citrusfruit te planten. Deze zijn 

gedoneerd door Lions Universitas.                



Citrusfruit doet het goed in deze omgeving. De 

Lions Tsumeb hebben zelf een groot plan in 

gedachte voor het planten van heel veel 

fruitbomen voor Tsumeb en omgeving. Men 

wil zelfs later een voorraadloods bouwen 

waarin het geoogste fruit gedistribueerd gaat 

worden en waarvan de school ook gebruik 

mag maken.                                             

Maar eerst moet men kijken naar een 

geschikte plek bij de school en naar de 

grondkwaliteit. Maar dat laten we over aan de 

deskundigen.                                                               

Een afrastering bij het bomenproject bij de 

school is ook een must, anders hebben de 

dieren extra voeding. Dus al met al een mooi 

project waar we samen onze schouders onder 

gaan zetten. 

Zoals ik al eerder heb geschreven zijn 

bedrijven in Tsumeb erg begaan met deze 

school omdat er veel initiatief vanuit de school 

zelf komt.                                                                 

Verzekeringsmaatschappij Dundee heeft 

toegezegd dat zij minimaal Nam.$ 1000,- per 

maand gaat doneren voor het kopen van 

voedsel voor de kinderen.                                                                

Ook een groentekwekerij in de omgeving 

draagt haar steentje bij om op hun terrein een 

extra grote kweektunnel aan de school te 

geven waar de kinderen leren om gewassen te 

verbouwen. De opbrengst is voor de kinderen 

of voor extra geld in de schoolkas.                                 

Zo is op allerlei gebied een mooie 

samenwerking tot stand gekomen  tussen 

bedrijven, organisaties en de school.                    

Was het maar overal zo te regelen! 

Elnatan school- Stampriet 

Elnatan school is een grote junior en 

secondaire school in het zuiden van Namibië. 

We hebben deze school een extra donatie 

gegeven ten tijde van grote droogte. Veel 

kinderen zaten noodgedwongen thuis omdat 

de ouders het schoolgeld niet meer konden 

betalen. Op verzoek van deze school hebben 

we een bezoek gebracht wat zeer 

hartverwarmend was.  

           

            Speciale taart met klompen 

Niet alleen de problematiek van het niet meer 

kunnen betalen van het schoolgeld en wat de 

gevolgen hiervan zijn voor deze kinderen is ter 

sprake gekomen, maar ook de kwestie wat we 

kinderen kunnen bieden die minder begaafd 

zijn en meer praktisch zijn ingesteld.                                                

De school wil juist voor deze laatste groep een 

oplossing zien te vinden. Gedacht wordt om 

een leergang op te zetten waarbij praktisch 

onderricht de boventoon voert.                                     

De school wil heel graag in contact komen met 

een Nederlandse school om  van gedachten te 

wisselen over hoe men zoiets opzet en 

misschien tot een samenwerkingsverband te 

kunnen komen.                                                                     

Dus, als u een vakschool kent die dit als een 

uitdaging ziet, dan graag contact opnemen 

met Connected to Namibia via : 

verbruggentoos@hotmail.com 

Vooruitblik CTN 

Op een gegeven moment komt men op het 

punt: hoe nu verder als CTN in Nederland, om  

wat voor reden ook, geen bestaansrecht meer 

heeft. Bij mijn laatste bezoek, in februari en 

maart 2022 aan Namibië, is dit veel in mijn 

gedachten geweest. 17 Jaar ben ik nu gast in 

Namibië waarvan 15 jaar officiëel als 

voorzitter van Connected to Namibië 

foundation. Er zal een keer een tijd komen dat 

men moet constateren dat het reizen en het 

werken voor de Stichting zowel in Namibië als 

ook in Nederland, niet meer zo soepel gaat. In 

een van de laatste dagen tijdens mijn laatste 

mailto:verbruggentoos@hotmail.com


verblijf in Namibië ben ik via een van onze 

bestuursleden, in contact gekomen met de 

initiatiefnemers van Eduvision organisatie in 

Otjiwarongo.                                                                   

Hun visie en missie komt overeen met die van 

Connected to Namibia. Dus een klik met hen is 

er zeker tot stand gekomen. 

Eduvision 

Eduvision is een organisatie die zich richt op 

extra ondersteuning van leerkrachten met 

specifieke vakken in het secondaire onderwijs 

en wel op voor die scholen die afgelegen zijn 

gesitueerd. De ondersteuning is te geven door 

onderwijs op afstand middels 

internetverbinding. Dit zijn interactieve lessen, 

ook tussen diverse scholen onderling. De 

examenvakken waar de meeste leerlingen 

voor zakken zijn: wiskunde, scheikunde, fysica, 

economie en biologie. Als je school ver weg 

van een groter dorp staat, is het ook moeilijk 

om goede leerkrachten voor deze vakken te 

vinden. Nu deze vakken volgens het huidige 

onderwijssysteem op afstand worden 

gegeven, is het slagingspercentage veel hoger 

geworden. Uit onderzoek, na 4 jaar van 

training volgens dit systeem, is gebleken dat 

zowel de leerling als de onderwijskracht veel 

steun hebben aan dit soort onderwijssysteem. 

Ruim 5.000 leerlingen van de “eduvision” 

scholen hebben met goed gevolg het examen 

gehaald.  
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De route van de schoolbezoeken van Eduvision 

Iedere maand wordt door Eduvision een 

bezoek gebracht aan de desbetreffende 

school die aangesloten is bij Eduvision. 

Op dit ogenblik zijn 15 scholen bij Eduvision 

aangesloten en het streven is om over 5 jaar 

tot 50 scholen te komen.  

Zoals bij alle projecten hangt er ook voor 

iedere school een prijskaartje aan om de 

aansluiting bij Eduvision te kunnen realiseren. 

Denk maar aan internetaansluiting, licenties, 

verzekering, apparatuur zoals kabels, laptops, 

interactieve  computerborden en de 

begeleiding van de scholen door Eduvision. 

Dan komen daar nog de salarissen van de 

leerkrachten bij die betrokken zijn bij 

Eduvision om het programma in de lucht te 

krijgen.       

De kosten per schoolaansluiting zijn ongeveer 

€ 20.000,- inclusief materialen en 2 jaar 

intensieve begeleiding zodat alles werkt, 

zowel voor de leerkrachten als ook voor de 

leerlingen.  

Gelukkig zijn veel Namibische bedrijven bereid  

Eduvision ondersteuning te geven. Dit is vaak 

in goederen, zoals bijvoorbeeld gratis banden 

voor de projectauto.                                                        

Deze bedrijven zien ook graag een goed kader 

van Namibische jonge mensen ontstaan om 

hun bedrijf verder in hun ontwikkeling te 

helpen. 

 

 

                Partners Eduvision 

 

CTN is nu partner van Eduvision en samen 

proberen we Eduvision verder uit te bouwen. 

Hierbij denken we ook aan de mogelijkheid 

om lessen Engels voor de onderbouw via E-

learning te  geven. 

 

 

Frikkie Louw, de oprichter en voorzitter van 

Eduvision, heeft in juni een familiebezoek 



gebracht aan Nederland. Samen zijn we naar 

Wilde Ganzen in Amersfoort gegaan om 

Eduvision bij Wilde Ganzen te introduceren.                                    

              

 

Ioma combinatie school Gam ( N-O Namibië) 

Momenteel probeer ik fondsen te werven om 

de Ioma school in Gam ook bij het E- learning 

programma aan te kunnen sluiten. 

 

Golftoernooi Golfclub Gulbergen 

De senioren heren hebben een golftoernooi 

georganiseerd waarvan de opbrengst voor de 

projecten van Connected to Namibia zijn.     

Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd:         

€ 1300,- en nog eens € 100,- extra door o.a. 

verkoop van door mij geschonken golfballen. 

Hartelijk dank hiervoor heren! 

                

        

            Uitreiking van de cheque 

 

Sieraden met een missie 

Nu de vakantietijd voor velen van ons is 

afgelopen, is het sieradenatelier weer open tot 

en met 16 oktober 2022 en wel op 

zaterdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur.   

Adres: Bloemhoefstraat 17 te Nederwetten, 

gem. Nuenen                                                                         

Ingang grote RVS poort aan de Kersenbogerd. 

In het atelier worden verkocht: hand gemaakte 

unieke sieraden, gevlochten manden gemaakt 

door de vrouwelijke Bushmen en er zijn zeer 

bijzonder, geborduurde kleden en 

pannenlappen gemaakt door de vrouwen van 

het Tabita centrum in Outjo en bovendien nog 

in Namibië gekochte gebruiksvoorwerpen.  

De opbrengst gaat naar de projecten van CTN. 

U bent op genoemde tijdstippen weer van 

harte welkom.      

Van 18 oktober tot en met 30 november ben ik 

bij de projecten in Namibië. Vandaar dat het 

atelier in die tijd gesloten is.       

         

 

 Ook in Namibië worden sieraden gemaakt, 

maar die worden ook in Namibië verkocht, 

waardoor de vrouwen extra inkomsten kunnen 

verwerven                                                                                     

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.                                                                          

Houd rekening met elkaar en blijf gezond!                    

Uw gift is nog steeds van harte welkom.     
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