
 
 
 
 
Werkbezoek Schoemansdal 
Alle 3 bestuursleden zijn onlangs op werkbezoek geweest in Schoemansdal. Daarom een  tussentijds verslag om u op de hoogte te 
brengen van de voortgang van de projecten en de nieuwe initiatieven die dankzij recente sponsoracties van start zijn gegaan.  
Het jaarverslag zal begin 2008 uitkomen. 

        
Keukens 
Leerlingen van basisschool ’t Rennevoirt uit Berkel - Enschot hebben een zeer succesvolle actie 
gevoerd voor de keuken van Zithulele Primary School. De keuken is nu helemaal afgebouwd, 
geschilderd en ingericht. De moeders zijn hier heel blij mee; zij kunnen nu de dagelijkse maaltijd 
voor 350 kinderen binnen koken.  Bij twee andere scholen bleek de keukenbouw te stagneren 
door financiële problemen. Na intensief beraad met het schoolbestuur en andere betrokkenen is 
een oplossing gevonden.  
De bouwstenen waren al gemaakt, de bouw kan nu worden hervat.  

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

           
          

Vloer Voor Lugebhuta High School 
De huidige ‘aula’ van de high school (1275 leerlingen) bestaat uit een 
overkapping tussen twee gebouwen met een vloer van zand. De ruimte 
wordt intensief gebruikt en een stenen vloer was een langgekoesterde 
wens.  
Twee medewerkers van het Almende College te Silvolde hebben ter 
gelegenheid van hun pensionering, in plaats van cadeaus geld gevraagd 
om de stenen vloer te realiseren.  
 
Met financiële steun van De Wilde Ganzen 
is dat gelukt.  
Tijdens ons bezoek zijn we nauw betrokken 
geweest bij de onderhandelingen tussen de 
schoolleiding en de aannemer. Het contract 
is getekend en we hebben er alle vertrouwen 
in dat het een prachtige vloer wordt.  
 De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.                                                                                        

       
 
 
 

Water  
Twee scholen in Schoemansdal willen al geruime tijd een eigen waterput. De watervoorziening in 
Schoemansdal stagneert veelvuldig.  
Het water uit de put is een noodzakelijke aanvulling voor het dagelijks gebruik en de bevloeiing van de 
groentetuinen. Els en Marianka hebben hierover verteld in alle groepen van basisschool  
‘t Prisma en de Mate in Doetinchem.  
Beide scholen hebben  meegedaan met de landelijke actie van Aqua for All*.  
Dankzij deze actie wordt nu op twee scholen in Schoemansdal een waterput geboord en een opslagtank  
geïnstalleerd.!    
 
De projectmanager van A4A, die met ons meeging naar beide scholen, werd dan ook zeer feestelijk    
ontvangen! Hij was ook getuige van het aanwijzen van de boorplaatsen. Het boren is in volle gang. 
Hopelijk vindt men water! 
       

                                                                                                        
 *                   
                     is een organisatie die zich inzet voor veilige drinkwatervoorzieningen. 
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Website! 

 
Pragma Design uit Maastricht heeft de YEBO website ontworpen, gebouwd en gedoneerd!  
Aan ons de taak om de komende tijd de inhoud samen te stellen, zodat steeds meer mensen kennis 
kunnen nemen van het werk van YEBO.  
Het ontwerp is te zien bij www.stichtingyebo.nl 
   
 

 
Email 
Het is de bedoeling om in de nabije toekomst de nieuwsbrief en het jaarverslag zoveel mogelijk via het internet te versturen. Daarom 
vragen wij u vriendelijk om uw gegevens inclusief email adres te sturen naar ons nieuwe emailadres:  info@stichtingyebo.nl 
 
 
Plannen 

•  Afbouwen en inrichten van de keukens van Matsamo en Schoemansdal Primary School 
•  Bijdragen aan de bouw, inrichting en inhoud van twee bibliotheken. 
•  Bijdragen aan het bijscholingsproject voor leerkrachten. 
•  Ook dit komend studiejaar zullen scholieren die verder willen leren, maar van thuis geen geld hebben, een  beroep op ons doen 
voor een bijdrage uit het YEBO Studiefonds.   

  Kosten levensonderhoud voor een student: gemiddeld € 70.00 per maand. 
 
Tot besluit… 
Een werkbezoek aan Schoemansdal is zowel een inspirerende als een enerverende ervaring. ‘Face to face’ blijkt iedere keer weer  
goed te werken. Ieder bezoek versterkt het wederzijds begrip en daardoor verbetert onze samenwerking.  
Wij vinden dat het onze privé investering van reis-en verblijfkosten meer dan waard is. 
 
Hopelijk is deze nieuwsbrief een stimulans om ook het komend jaar met ons samen te werken. 
Blijf ons financieel steunen, dan kunnen wij de schoolkinderen en studenten in Schoemansdal op weg blijven helpen. 
Op weg naar een betere toekomst. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Els Bouw 
Nel Frederiks 
Jane Waters 
Marianka Nieber                                                           

Stichting YEBO Foundation 
Anne Frankstraat 6, 7002 CV  Doetinchem, Nederland, tel. *31 (0)314 -33 42 74 

e-mail: info@stichtingyebo.nl, website: www.stichtingyebo.nl, Rekeningnummer: Postbank 831 45 04 Stichting Yebo, Houten. 
       KvK nr.: 09144412 

 

Studenten 
Sinds vorig jaar zijn er 9 studenten bijgekomen, wat het totaal op 14 brengt. Een maandelijkse bijdrage uit het YEBO - Studiefonds stelt hen 
in staat te studeren aan de universiteit of een vorm van middelbaar beroepsonderwijs te volgen. Voor elke student wordt een budget 
vastgesteld voor reisgeld, huisvesting en levensonderhoud.  
 
Ook deze keer hebben we weer intensief contact gehad met de studenten. Het persoonlijke contact geeft de studenten houvast en 
vertrouwen. Zij waarderen de mogelijkheid om te praten over hindernissen in hun studie of over problemen van persoonlijke aard. 
Gezamenlijk bekijken we de studieresultaten en bespreken we de wederzijdse verwachtingen voor het komend semester.   
Sithembiso en Thokozani zullen a.s. december, als eerste YEBO studenten, afstuderen in Public Management. Dankzij hun 
doorzettingsvermogen, harde werken, en de steun van het YEBO Studiefonds hebben zij nu goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een 
betere toekomst voor hen en hun families! 
Iets om blij mee te zijn. 
 
vlnr: Maria, Manqoba, Sithembiso,Thembekile,Goodman,Thokozani, Zwelethini, Johan, Sipho, Fortune 

Doelstelling 
YEBO ondersteunt  educatieve en maatschappelijke 
projecten op 5 scholen in Schoemansdal, Zuid Afrika.   
Het YEBO Studiefonds helpt kansarme leerlingen bij 
een vervolgopleiding. 


