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Wat een vreugde, na anderhalf jaar droogte is er voor het eerst weer een 
beetje regen gevallen en hopelijk zet het regenseizoen door! Op dit moment 
is het slecht gesteld met de koeien en de geiten in het Noorden; ook de 
mensen zijn verzwakt, maar er is weer HOOP!

Voor het komend jaar zijn staan er diverse activiteiten op stapel:

Een waterput bij de school in 
Ombaka realiseren, terwijl ook de 
wens bestaat een tweede lokaal te 
bouwen.

Een speciale naaimachine met 
meer mogelijkheden voor Ombwata 
Collections.

Het bouwen van kleine huisjes, waar 
ook zonne-energie wordt toegepast, 
voor de onderwijzers.

Aanschaffen van materialen, 
waarmee Nailoke haar kooktoestel 
kan bouwen.

Toepassing van zonne-energie in 
de kraal waar de Himba’s wonen, 
waardoor er in de hut een lampje 
is; het apparaat kan bovendien een 
mobiele telefoon opladen.

Het bouwen van een office voor 
Onkwele guides in Nature; op 
hetzelfde terrein een opslag voor 
Vakumo Bouwonderneming.

Na anderhalf jaar weer regen.
Het regenseizoen zet door! 

De website van onze stichting is vernieuwd en daar 

heeft Flirt Design & Communication voor gezorgd.

Wij zijn met dit geschenk erg blij en wij hopen dat 

de site voor u ook duidelijk is.

Graag horen wij uw reactie !

Wat er werkelijk gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de donaties en ande-
re fundraising! Wordt u ook een nieuwe donateur? Bij voorbaat hartelijk dank!

(Als u als donateur genoemd wilt worden, laat ons dat dan weten)

Wij zoeken vrijwilligers:
een redacteur om af en toe een tekst te schrijven

iemand die vaardig is met de computer betreffende o.a. het verzenden van foto’s en emails

een handige onderzoeker, die ons kan helpen bij fundraising

Hebt u een paar uur “over” om ons te helpen, geef het aan ons door! 

Tot weer een volgende keer! 


