
Onze activiteiten in Ombaka zijn in het afgelopen voorjaar afgerond, er zijn nu klaslokalen, 
er is schoon water voor de community and the cattle, ook de toiletten zijn klaar! De 

kinderen zijn heel blij dat ze naar school kunnen; ieder kind wil leren. 

“ieder kind wil leren”

Steun het onderwijs voor
Himba Kinderen in Namibië!

De Stichting Hanasaneye ontwikkelt op basis van de vraag vanuit de 
community zelf, nieuwe kansen en perspectieven voor de kinderen, waarbij 

respect, authenticiteit en ontwikkeling hand in hand gaan.  

Met veel plezier hebben wij een 
aantal jaren met deze community 
samengewerkt, het is nu aan hen 
om het onderhoud van de lokalen 
te verzorgen. De teachers zijn 
uiteraard verantwoordelijk voor 
effectief en duurzaam onderwijs 
van goede kwaliteit.

Veel plezier

Toen we aan het bouwen waren, heeft ook een 
groep nederlandse scholieren ( Corlaer College 
Nijkerk, Expeditie Namibië ) Ombaka bezocht 
en meegeholpen met allerlei klusjes; bovendien 
hebben zij samen met de kinderen van de 
school 25 boompjes geplant; het was prachtig 
om te zien wat het resultaat van deze “groene 
samenwerking” werd. 

Boompjes planten
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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

    Kijk voor alle projecten op onze website

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: 

 

share-together@hanasaneye.com 

samendelen@hanasaneye.nl

Ook donateur worden?

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. 

ANBI status

Hartelijke groet,

Namens het Bestuur van de Stichting Hanasaneye,

Hendrik Kraak en Theo Keizer

Samen delen is in ons geval 
Samen Ontwikkelen!

www.hanasaneye.com

Nu heeft een andere school in 

Omuhonga/Okapara (ook Kunene 

Region, iets noordelijker) ons 

gevraagd om samen met hen hun 

water- en sanitaire problemen op 

te lossen. Dat houdt in, dat er om 

te beginnen een nieuw boorgat 

gemaakt moet worden, waarop een 

pomp geïnstalleerd wordt. We gaan 

proberen om deze nieuwe pomp 

door middel van zonne-energie te 

laten werken. 

Water-energie?

Plannen?
Wij zijn nu bezig om de begroting daarvoor 

op te stellen; zodra we meer weten weten 

over het bedrag ( voorlopige schatting 

€ 15.000,00 ), dat nodig zal zijn voor de 

realisatie, zullen wij dat met u delen.

Met het Ministerie of Rural Watersupply and Agriculture, het Ministerie of Education 

en het Ministerie of Works and Transport is reeds door ons overleg geweest met als 

resultaat dat zij met onze plannen instemmen.

Ook nu betekent het weer, dat alleen door giften van particulieren en bedrijven de 

plannen werkelijk uitgevoerd kunnen worden!!! In Namibië zelf benaderen we ook 

bedrijven, die ons kunnen we helpen bij de realisatie.

De uitvoering van onze activiteiten gedurende de afgelopen jaren was niet mogelijk 

geweest zonder uw financiële steun!

Daarom een oproep aan een ieder die deze nieuwsbrief leest : Steun Het Onderwijs 

Voor Himba-kinderen in Namibië!

deel deze nieuwsbrief met uw vrienden


