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De community is erg blij met water bij 

de school. De kinderen hoeven nu niet 

meer ver te lopen om water te halen, 

waardoor ze meer tijd hebben om naar 

school te gaan, iets wat ze heel graag 

willen.

De kraan is een klein stukje van 

de school verwijderd, waardoor de 

vrouwen, als zij water gaan halen, een 

ontmoetingsplaats behouden, waar ze 

over van alles en nog wat kunnen praten 

zonder dat er mannen of kinderen erbij 

zijn.

Het graven van de geul waar de pijpleiding in gelegd is, was een prachtig 

proces; we moesten 50 cm diep en onder een rivier (die nu droog staat) door. Als 

vanzelfsprekend hebben we dit samen met de Himba’s gedaan. Zij zijn nu heel trots 

op wat ze bereikt hebben. Deze samenwerking heb ik als heel inspirerend ervaren.

De pijpleiding van ongeveer 1,5 km bestaat uit 

rollen van 100 meter lengte, die met elkaar worden 

verbonden en aangesloten op een reeds bestaande 

en gecertificeerde borehole.    Vervolgens pompt een 

dieselpomp (wanneer wordt deze vervangen door een 

solarpomp?) het water omhoog, door de leiding naar 

het voorraadvat met kraan bij de school! 

Daarnaast hebben we de kapotte leidingen vernieuwd, die het water naar de troggen 

voor de koeien, geiten en schapen leiden. Hierdoor kunnen zij ook weer drinken!

Het bestaande schoolgebouw en de vier 

composttoiletten hebben de teachers (we) opgeknapt 

met een likkie verf; dit ziet er weer stralend uit ! Van de 

84 ruitjes, die in de schoolramen zitten, was er slechts 1 

gebroken in 2,5 jaar tijd ! 

De huisjes van de teachers zijn ook opgeknapt, 

waardoor het voor hen aantrekkelijk blijft in de bush te 

komen lesgeven.

Creative Entrepreneurs Solutions, een organisatie 

in het Noorden van Namibia hebben de Ezystove 

ontwikkeld; wij hebben dit kooktoestel, dat minder hout 

Er is water bij de school in Ombaka !!! 
Het is gelukt !
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gebruikt, snel een hoge temperatuur bereikt om te kunnen koken en nagenoeg geen 

rook produceert ( wat voor de kleine kinderen van belang is ) geintroduceerd bij de 

Himba’s. 

Tijdens dit proces was er ook een prettige samenwerking met de diverse Ministeries 

in Opuwo, zoals Agriculture and Rural Water Supply, Works and Transport, Education  

en het Rode Kruis, HIPO organisation.

Ook mijn afrikaanse vrienden Elia, de gids, Willem, Abisai, Petrus en Joseph, the 

builder hebben veel werk verzet. Het bedrijf Joannusmolen (www.joannusmolen.nl) 

heeft ons ondersteund met een royale donatie.

 

De Governor van Opuwo : Angelica 

Muharukwa was ook heel enthousiast ! 

Zij heeft de school officieel 

overgedragen aan de community. Dit 

was een hele gezellige ceremonie, 

waar veel mensen van de community 

aanwezig waren en waarvoor de 

kinderen van de klas van juf Hepute een 

speciaal lied hadden ingestudeerd.

Ook waren er vertegenwoordigers van de diverse Ministeries en het lokale 

bedrijfsleven aanwezig; zij hebben leermiddelen : (Opuwo Building Suppliers) en food 

geschonken. 

Al met al een spontane en zeer geslaagde dag met veel uitwisseling en een aanzet tot 

nieuwe plannen :  nog een schoollokaal en een kleine eerste hulp post bij de school.

De Namibische televisie was ook bij de ceremonie 

aanwezig; de betreffende medewerker Francois 

heeft gedurende de hele dag korte filmpjes 

gemaakt. Ons streven is van dit materiaal één film 

te maken, waardoor ook u een kijkje kunt nemen 

in en rond de school!      

 

Bij deze willen wij iedereen nogmaals hartelijk bedanken die het realiseren 

van bovenstaande projecten mogelijk heeft gemaakt. Uw bijdrage heeft ervoor 

gezorgd dat er  water stroomt naar de school ! 

Bovendien inspireert dit weer tot het mijmeren over volgende stappen: 

Wordt vervolgt !!!

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!

Wij zoeken vrijwilligers

U kunt aangeven door uw schenking waar u 

aan wilt bijdragen !

Ook kunt u maandelijks doneren; daar is een regeling 

voor. Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met 

ons op. Dit kan via onderstaand telefoonnummer, de 

website of via e-mail: samendelen@hanasaneye.nl

Ook donateur worden?

De Himba’s willen graag nog een klaslokaal 

en een kleine eerste hulp post bij de school.

Doet u mee om de bouw hiervan mogelijk te 

maken? 

Het zou prachtig zijn om de school door uw 

ondersteuning verder te kunnen ontwikkelen!

Nieuwe plannen

Onze Stichting heeft zoals u misschien weet de ANBI 

status van de Belastingdienst ontvangen, wat betekent, 

dat uw giften geheel of gedeeltelijk fiscaal 

te verrekenen zijn! Op onze website vindt 

u de jaarrekening van 2014. 

ANBI status




