
 

NIEUWSBRIEF  MAART  2012 

 
Na weer een spannende  reis naar Opuwo in Namibie, is het nu aanpakken geblazen ! 

 
Elia, de gids van “Onkwele Guides in Nature”, stond op mij te 
wachten bij het vliegveld van Windhoek, hoofdstad van 
Namibië. Het was de eerste keer dat hij met zijn eigen auto 
daar was; hij kan nu zijn gasten zelf ophalen om daarna samen 
op reis te gaan. 
 

Natuurlijk ben ik ook bij Eliza van “Ombwata 
Collections langs geweest; zij heeft haar atelier 
in Okahao in het Noorden van Namibië, 
voordat je daar bent ben je ongeveer 800 km 
verder…. Ze heeft nogal wat opdrachten en 
leert ook kinderen kleding maken. Via het 
Ministry of Trade heeft ze nu haar registratie 
als ondernemer aangevraagd. Met veel plezier 
is ze met haar onderneming bezig. 

 
Nailoke, maakt in Tsumeb ( noord-oosten van Namibië ) in haar 
atelier, een onderdeel van het Craft Centre daar, de solar stoves; 
je kunt daarmee koken zonder dat je hout nodig hebt.  
We hebben er ook één gebruikt in de bush en het ging prima; de 
Himba’s die daar leven, waren heel nieuwsgierig. 
 
Er komt nu ook een vierde 
ondernemer bij, nl een 
kapster, die in een 

buitenwijk van Windhoek, Katutura, in een golfplaten 
huisje haar klanten voor “hairdressing” gaat 
ontvangen; we hebben al een prachtige stoel van 
iemand geschonken gekregen, waar ze erg blij mee is 
en waar ze haar eerste klanten al in “model” gebracht 
heeft. Bij het “kappen” wordt veel kunsthaar gebruikt 
dat in het echte haar wordt gevlochten. 
  



  Mede dankzij schenkingen door particulieren en bedrijven 

hebben wij de bovengenoemde beginnende ondernemers een start 
 kunnen geven !  Daarvoor hartelijk dank namens deze   
   ondernemers ! 

Na deze rondreis zijn we weer terug in Opuwo; 
voor heel even maar, omdat we direct door 
willen naar Ombaka. Dat is een plaats waar de 
Himba’s leven en waar hun “lappen-flappen” 
schooltje staat. 
De school bestaat uit één lokaal, dat 
opgebouwd is met rondhout, een golfplaten 
dak, diverse zeilen en houten plaatwerk.  
Voor de juf en de meester zijn er eenvoudige 
hutten en een keuken gebouwd; zij wonen 
daarin gedurende de schoolperiode. 
   

Eén van de uitgangspunten van onze stichting is, 
dat de schoolboard ( de chief, enkele vrouwen en 
mannen ) en de ouders zelf moeten aangeven 
hoe zij vinden dat de school er uit moet gaan 
zien. Daarom zijn er enkele bijeenkomsten met 
hen geweest, waarin zij zich hebben uitgesproken 
om een “echte” school te gaan bouwen. 
Ook de juf, de meester en de inspectie 
ondersteunen de voorgenomen plannen en 
willen graag de dragers van het initiatief zijn. 
 
Uit respect voor wat er nu staat, wil de stichting het 
bestaande lokaal gaan renoveren met de materialen, die daar 
voorhanden zijn, zoals natuursteen, leem en hout; de ouders 
gaan zelf in de komende periode de stenen verzamelen en 
later meebouwen. 
Ook gaat een leermeester timmerman/metselaar meedoen, 
die de jonge mensen leert timmeren en metselen. In 
samenwerking met het Ministry of Youth and Sport komen er 
enkele stageplaatsen beschikbaar voor jonge beginnende 
timmerlieden/metselaars. 
 
Door het gebruik van bovengenoemde materialen blijft het lokaal in verbinding staan met de 
omgeving. 
Er wordt bij de constructie rekening gehouden met een uitbreiding van meer lokalen en 
specifieke ruimten ( zuster en opvangmogelijkheid voor jonge kinderen ). 
 
Van het dak van het lokaal willen we een “zonne-dak” maken; met de Triodos Bank zijn we in 
onderhandeling om dit mogelijk te maken. 



Als de installatie van dit zonne-dak plaatsvindt, willen we onderzoeken of er jonge 
ondernemers zijn, die hun vak willen maken van het installeren van “zonne-energie” en ook 
het onderhoud daarvan kunnen gaan verzorgen. 
Op het vervolgonderwijs, een school 30 km verderop in een dorpje, willen we proberen voor 
die leerlingen “zonne-energie” in het lesprogramma te laten opnemen.     
 
De aanvang van de verbouw is gepland in october/november van dit jaar. Als het lokaal 
gereed is wordt het overgedragen aan de ouders, die dan ook het onderhoud zullen gaan 
verzorgen.  
Een waterpomp bij de school is nog één van de wensen van de ouders !!! 
 
Na een prachtige tijd in Ombaka met veel wederzijds respect en vertrouwen, weer  
terug naar Opuwo en door naar Windhoek. 
 
Elia, de gids, bracht mij eind december vorig jaar weer naar het vliegveld; we wensen elkaar 
all the best toe.  
Hij gaat weer op reis samen met andere klanten; het uitgangspunt voor hem blijft : reizen 
met respect voor de natuur en de mensen die daar deel van uitmaken ! 
 

  Mocht u ooit Namibie bezoeken, dan bent u van harte 
 welkom op de projecten waar we bezig zijn ! 
 
Het zou prachtig zijn als u ons via een gift in staat stelt de bouw van het lokaal mogelijk te 
maken, 
tenslotte onderwijs is leven !  
Als u er de voorkeur aan geeft  uw bijdrage te bestemmen voor de jonge ondernemers dan 
kunt u dat aangeven. 
De stichting Hanasaneye heeft de ANBI-Status van de Belastingdienst ontvangen, wat 
betekent dat een gift voor u financieel aantrekkelijk kan zijn. 
 

   Bij voorbaat dank voor uw vertrouwen en uw steun ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (Als u nog een laptop, een mobile telefoon of en eenvoudige camera over hebt dan kunnen 

wij die doorgeven aan onze ondernemers! U kunt dit versturen naar onderstaand adres.) 

 
Wij stellen het op prijs als u wilt reageren op deze eerste nieuwsbrief ! 
Tenslotte :  samen delen is ook samen bouwen. 
 

Hartelijke groet,  

Hendrik Kraak 

Draai dit bericht niet uit, denk aan het milieu; stuur het door aan uw vrienden, waarvan u 

denkt dat zij belangstelling hebben voor het onderwerp. Zeg het voort !  

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat u ons dit dan weten door een email aan ons 
te versturen. 
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