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Allemaal (headman, kinderen, ouders, teachers en bouwers) zijn we trots!

Het gebouw is overgedragen aan de Himba’s zelf, hetgeen betekent, dat zij 
nu ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de klas.

Het Ministry of Education zorgt nu voor de inrichting van het lokaal zoals 
de tafeltjes en de stoelen. Daarnaast ben ik met hen in overleg over hoe zij 
kunnen bijdragen aan de realisatie van een tweede lokaal.

De toegepaste zonnestroom in het klaslokaal 
krijgt een vervolg: de Himba’s willen in hun huis 
ook electriciteit voor een lampje, waardoor hout 
stoken niet meer nodig is.

Verder wordt er nader onderzocht of de huidige 
op diesel gestookte waterpomp, ver weg van de school, vervangen kan 
worden door een solar pompinstallatie.

Een grote wens was om water bij de school te 
krijgen; dat liep anders dan we gedacht hadden. 
We wilden een nieuwe waterput maken, maar na 
100 meter boren kwam er nog geen water, slechts 
droog stof. Extra vervelend was het dat de beide 
bestaande waterputten kapot waren. De reparatie 
hiervan duurde ongeveer 3½ week.

Nu er geen water beschikbaar was, betekende dit 
voor de Himba’s, dat ze ver moesten lopen om 
hun vee te kunnen laten drinken. In een naburig 
dorp haalden wij in containers drinkwater.      

En de solar-zon schijnt binnen!
Het lokaal in Ombaka staat er!

Wat was ik enthousiast om zoveel “stones”, die 

de Himba’s zelf verzameld hebben, aan te treffen 

in Ombaka toen ik daar in oktober 2012 aankwam. 

Met deze materialen uit eigen omgeving werd het 

mogelijk om het door hen gewenste klaslokaal te 

gaan bouwen.

Elke dag hebben we er weer plezier in gehad om met 

elkaar aan het klaslokaal te werken.

 

Locale bedrijven in Opuwo (twee uur rijden van 

Ombaka) hebben ook meegedaan om het geheel 

mogelijk te maken; zo gaven de bouwhandel ”Opuwo 

Building Supplier” en de super “OK Grover Opuwo” 

ons korting op de materialen die we daar kochten. 

Ook van de headman van Himba’s kregen we af en toe 

een geit om te slachten en op te eten...
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Na gesprekken met het Ministry of Agriculture and Rural Watersupply is er 
nu het idee ontstaan om vanaf de bestaande grote borehole een pijpleiding 
naar de school aan te leggen. Het graven van de sleuf voor deze leiding 
zal door de villagers worden uitgevoerd. Dit wordt een activiteit voor de 
komende periode.

De teachers willen ook graag “schooltuintjes” mogelijk gaan maken. 

Tot nu toe is het een boeiend en interessant proces geweest en dit geeft 
mij voldoende vertrouwen om de activiteiten in 2013 rond de school en de 
beginnende ondernemers voort te zetten.

Uiteraard zal ik u over de voortgang op de hoogte houden.

De activiteiten in Namibië zijn mogelijk gemaakt door de schenkingen 
van particulieren en bedrijven. Daarvoor zeer hartelijk dank!!!

Op dit moment zijn mijn buurvrienden met hun bedrijf

Flirt Design & Communication bezig om de website, 

flyer, nieuwsbrief en video verder vorm te geven. 

De bedoeling daarvan is om de Stichting Hanasaneye 

beter herkenbaar te maken. Hun activiteiten zijn een 

schenking aan ons.


