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Volgend jaar maart hoop ik zelf weer naar Namibië te gaan om met elkaar 
verder te bouwen aan;

• de uitbreiding van de school in Ombaka. 
Begroot op: € 18.750,00

• het slaan van een waterput bij de school. 
Begroot op: € 5.000,00

• het renoveren van de huisjes voor de teachers, waardoor het aantrekkelijk 
blijft voor hen om in de bush les te komen geven. 
Begroot op: € 1.250,00

• het plaatsen van een zonnepaneel op de hutten van de kraal waar de 
Himba’s wonen; zij kunnen daar een klein lampje op aansluiten. Het is 
dan ook niet meer noodzakelijk om hout te stoken voor “verlichting”. Dit 
verzoek komt van de Headman Waitireiki! 
Begroot op: € 1.350,00

• het opzetten van een kleine eerstehulppost, ook in Ombaka. 
Begroot op: € 9.000,00

• het produceren van een kooktoestel : de Ezystove; dit toestel gebruikt 
minder hout om erop te kunnen koken en is sneller op temperatuur. Door 
deze optimale verbranding is er minder rookontwikkeling en dat is met 
name voor de kleine kinderen heel aangenaam. 
Begroot op: € 1.500,00  

Dit laatste project doen we in samenwerking met de organisatie “Creative 
Entrepreneurs Solutions” uit Ondangwa in Namibië; deze stove is met 
voldoende instructie en ondersteuning zelf in elkaar te zetten en te 
gebruiken. 

Het kan bovendien werk opleveren voor een nieuwe beginnende ondernemer!

Onze wens is om met een organisatie in Namibië intensiever samen te 
werken, met de bedoeling om een partnership aan te gaan; dit lijkt nu 
mogelijk te worden en wel met COSDEC Opuwo; deze organisatie biedt 
cursussen aan voor jongeren zonder werk en school drop-outs.  

over de ontwikkelingen van onze activiteiten in 
Namibië brengen wij u graag op de hoogte!

Sinds de laatste Nieuwsbrief is er veel gebeurd 

De beginnende ondernemers, die wij ondersteunen, 

zijn succesvol: 

Vakumo

De bouw-onderneming heeft alweer enkele opdrachten 

uitgevoerd en is nu bezig met de fundering voor de 

bouw van het kantoor voor Elia van “Guides in Nature”.

Begroot op: € 4.375,00

Ombwata Collections

Draait, onder leiding van Eliza, ook erg goed en 

wil graag een borduur- naaimachine  aanschaffen, 

waardoor zij haar ontwerpen kan verfraaien.

Begroot op:  € 3.750,00
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Het overleg met de verschillende partijen, zoals Ministery of Watersupply 
and Forestry, Ministry of Education, Ministery of Works and Transport en 
Red Cross, werpt vruchten af.

Het is een plezierig proces, wat zich kenmerkt door goed naar elkaar 
te luisteren; in die uitwisseling leer je elkaar beter kennen. Het schept 
vertrouwen en geloof in datgene waarmee je samen bezig bent.

Als wij weer gaan bouwen, willen we dat doen d.m.v. “Earthbuilding”: afval 
hergebruiken en er bouwmateriaal van maken!

Er liggen o.a. zoveel autobanden her en der verspreid, die vragen: bouw met 
ons!
De Universiteit van Windhoek, afdeling Polytechnicon, helpt ons daarbij. 

Erg veel dank voor onze supporters tot nu toe! 

Tot weer een volgende keer !

Ontwerp en realisatie nieuwsbrief: Flirt Creativity

Om u goed op de hoogte te houden van alle 

ontwikkelingen, maken wij vanaf nu 2x per jaar een 

Nieuwsbrief!

De stichting zoekt nog vrijwilligers voor de marketing en 

fundraising! Hebt u een paar uur over of weet u iemand 

die ons zou kunnen ondersteunen, laat het ons dan 

weten!

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit 

kan via onderstaand telefoonnummer, de website of via 

e-mail: samendelen@hanasaneye.nl
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