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Algemeen 

Zie nieuwsbrieven 29, 30 en 31 

 

Covid-19 

Het uitbreken van de varianten van Covid-19 heeft ook Namibië geraakt.                                               

Door de deltavariant zijn in Namibië veel doden te betreuren. Dit heeft als oorzaak het 

ontbreken van voldoende vaccins, maar ook de lage bereidheid van de mensen om zich te laten 

vaccineren.                                                                                                                                                            

Op social media zijn in Namibië tegenstrijdige uitspraken gedaan, zelfs door medici. Dit heeft 

veel verwarring teweeg gebracht bij de bevolking. Goede onafhankelijke voorlichting is er niet. 

Dit alles geeft veel onzekerheid over het vaccinatieproces. En dat heeft weer grote gevolgen 

voor de gezondheidszorg.    

Bij de deltavariant zijn de ziekenhuizen overvol geraakt met patiënten.                                                

De Omicron variant is op tijd geconstateerd. Door de goede voorlichting vanuit Zuid-Afrika 

heeft de Namibische Regering haar maatregelen aangepast. De reisbeperkingen en het sluiten 

van het luchtruim hebben ervoor gezorgd dat ik dit jaar mijn beide bezoeken aan de projecten 

heb moeten inkorten en middels omboekingen bij Lufthansa vervroegd ben teruggekeerd naar 

Nederland. 

 

School Ludwigshafen, Tsumeb 

Het multifunctioneel gebouw op het schoolterrein is, na enkele verbeterpunten, officiëel op 26 

november 2021 overgedragen aan het Namibisch Ministerie van Onderwijs.                          

Donaties van diverse ondernemingen uit Tsumeb en de Lion’s Tsumeb hebben voor de 

inventaris gezorgd.                                                                                                                                               

Een project waarbij alle betrokken partijen goed met elkaar hebben samengewerkt. 

    

                                het multifunctioneel gebouw met keuken en eetzaal                                                             

Ook heeft CTN een begin gemaakt met het realiseren van een speeltuin bij de school. Deze is  

speciaal voor de jongere kinderen. De speeltuin zal volgend jaar verder worden uitgebreid. 



School Queen Sofia, regio Otjiwarongo 

Op 26 juni is het hostel met keuken en studio’s voor 4 toezichthouders officiëel geopend. Door 

de restricties vanwege Covid-19 waren er maar 10 personen aanwezig en was de opening 

uiterst sober. 

 

        krantenbericht uit Namibisch Republikein n.a.v. de opening 



Ombyarundo, regio Ruacana- Kaokoland 

De school is begin januari 2021 officieel geregistreerd, hetgeen inhoudt dat het Ministerie van 

Onderwijs verantwoordelijk is voor de salarissen en het gebouw.                                                            

Eind januari 2021 is het ministerie gestart met het bouwen van een klaslokaal. Hiervan was 

niemand op de hoogte, zelfs niet de leerkrachten, de gemeenschap of Sarah, die de 

projectleider van dit project is en uiteraard ook niet CTN.                                                                     

Doordat er vooraf geen communicatie is geweest met de betrokken partijen en er ook geen 

duidelijk plan aan ten grondslag lag, heeft het Ministerie daardoor CTN wel in moeilijkheden 

gebracht. Het plan was immers dat CTN units met toiletten en douches zou neerzetten op de 

plaats waar nu een klaslokaal is gebouwd. Nu moet er een nieuw plan door CTN worden 

gemaakt om een goede plaatsbepaling te maken voor de units. Dit alles heeft ook te maken 

met de watervoorziening. Kaokoland is immers een droog gebied en men kan niet overal water 

vinden. Dus zal er een ingenieur aan te pas moeten komen om uit te vinden waar we de units 

het beste kunnen plaatsen met de daarbij behorende watervoorziening. Eén unit staat reeds bij 

de school klaar om te worden aangesloten. Een tweede unit staat klaar bij het bouwbedrijf.  

 

                         

         nieuw klaslokaal                                                                             hostel                                                                                                                                     

Het is nu zaak om eerst in gesprek te gaan met het Ministerie van Onderwijs om een goed 

overzicht te krijgen van de plannen voor de school in Ombyarundu zodat we tot een goede 

samenwerking kunnen komen welke ook ten goede komt aan de school, ook in de 

toekomst.Het Ministerie heeft het hostel bij de school niet overgenomen. Dit gegeven 

veroorzaakt nu een probleem in het verzorgen van voedsel voor deze kinderen. Het aantal 

kinderen in het hostel is op het ogenblik te hoog ( ongeveer 70) en is duidelijk te veel voor de 

capaciteit die daar is. Ook dit is een bespreekpunt met de Regering.                                                                                                

Het doel van de school is om kinderen uit de omgeving schoolfaciliteiten te geven en is niet 

bedoeld voor kinderen die erg ver van de school vandaan wonen en die niet tot de 

bevolkingsgroep van Himba en Tsemba  behoren. Deze school is speciaal opgezet voor de 

Himba en Tsemba kinderen. Het probleem in Namibië is dat ouders vaak een school kiezen 

waar kinderen eten krijgen en dan maakt het niet uit hoe ver weg deze school van hun huis ligt. 

Ook bij deze school heeft CTN een begin gemaakt met het realiseren van een speeltuin. 

 

 



Workshops  

Bij veel scholen is grote behoefte aan begeleiding van leerkrachten bij hun 

onderwijsprogramma. In het bijzonder voor die leerkrachten die met jonge kinderen werken. 

De opleidingen die het Ministerie van Onderwijs verzorgt, zijn meestal erg summier. Goede 

instructies bij het werkplan van het Ministerie ontbreken vaak.                                                    

Zeker bij leerkrachten die nog niet zoveel ervaring hebben, is het fijn om extra begeleiding te 

krijgen.                                                                                                                                                                   

CTN heeft Klaas en Dolly de Wet, beiden uit het Namibisch onderwijs afkomstig en hoog 

gekwalificeerd, bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Zij zullen iedere maand naar 

Ombyarundu afreizen en daar enkele dagen verblijven om zo de leerkrachten daar te 

ondersteunen. Uiteindelijk komt dit het onderwijs ten goede en dus ook het land Namibië. 

Workshops bij Tabita centrum en bij de schooltjes in de omgeving blijven nog steeds op ons 

programma staan. 

   

                                                                   workshops 

Schooltuinen 

We proberen bij zoveel mogelijk scholen het opzetten van schooltuinen te stimuleren. Ook het 

planten van fruitbomen, voornamelijk bomen met citrusvruchten zijn in dit plan opgenomen. 

We werken samen met Namfo, een landbouworganisatie die speciaal gericht is op 

landbouwactiviteiten voor scholen. 

 

        

                                                       schooltuinen 



Vrijwilligersprijs 

     Om de 2 jaar hebben we een vrijwilligersprijs voor degene die een grote bijdrage heeft geleverd 

voor het welzijn van kinderen. Deze keer is Klaas de Wet genomineerd en heeft hij op 27 juni in 

het bijzijn van zijn familie de prijs in ontvangst genomen.      

                                                 

Klaas krijgt een speciale pen en een geldbedrag voor zijn tomeloze inzet voor de 

bushmankinderen 

 

Kennisoverdracht 

In november hebben we contact gelegd met de Lion’s Tsumeb en de Lion’s Universitas 

Eindhoven. Kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel voor beide Lion’s. Zo kunnen beide 

organisaties werken aan en zorgen voor een beter perspectief in Namibië. 

 

Pakketten 

Ook dit jaar hebben we enkele pakketten verstuurd naar Namibië. Gezien de hoge kosten van 

verzenden zijn we zeer kritisch wat we versturen naar Namibië. 

 

Sieraden- webshop 

Dit jaar 2021 was het nog steeds moeilijk om acties op te zetten vanwege alle maatregelen in 

verband met Corona. We hebben de met de hand gemaakte sieraden nu op de site van 

Connected to Namibia staan onder de noemer: shop.                                                                                        

Ook vanuit huis worden op bepaalde tijden sieraden aangeboden waar de mensen de sieraden 

zelf kunnen zien en kopen. Ook wordt er kunstnijverheid uit Namibië verkocht. 

De Wereldwinkel in Nuenen verkoopt ook een collectie van onze sieraden in hun winkel. 

Toos Verbruggen 


