Beste vrienden,
Het is alweer een jaar geleden dat wij jullie verteld hebben over de
activiteiten ten behoeve van het YEBO project in Schoemansdal, Zuid
Afrika. De hoogste tijd dus om verslag te doen van de ervaringen en
belevenissen van ons bezoek in augustus 2005 en in juni 2006.
Situatie Augustus 2005
Op het platteland in Zuid Afrika gaan veel kinderen zonder eten naar school.
De overheid heeft daarom een voedselprogramma opgezet waarbij op de
lagere scholen eten wordt gekookt. Daardoor krijgen alle kinderen eenmaal
per dag een warme maaltijd op school. De grondstoffen, zoals bonen,
maismeel en bakolie worden door de overheid geleverd, de ruimte en de
apparatuur om te koken moeten de scholen zelf verzorgen. Dit jaar
zijn er schooltuinen aangelegd. Een gedeelte van de oogst wordt gebruikt
als aanvulling op de schoolmaaltijden.
De moeders koken nu buiten op een houtvuur in grote potten. Zij willen
graag een gebouwtje zodat ze binnen , uit de wind ,de zon en de regen
kunnen koken. De school heeft zelf geen geld om dit te realiseren dus kwam
de vraag aan YEBO voor ondersteuning.
Wij hebben twee-en driepits gasbranders en koel/vrieskasten kunnen
aanschaffen voor 2 basisscholen. De andere twee scholen is een bijdrage
toegezegd voor het bouwen van de keukens.
Het komende jaar zullen de bouwtekeningen worden gemaakt. De ouders en
leerlingen zullen de betonstenen maken met behulp van mallen, en dan kan de
keuken worden gebouwd. Wij hebben iemand bereid gevonden de supervisie
van de bouw op zich te nemen en hij zal ons laten weten wanneer het geld
overgemaakt moet worden.
Situatie juni 2006
De bouw van de keukens is nog niet begonnen omdat er onzekerheid was over
de financiering. De toegezegde supervisie bleef uit en de communicatie met
YEBO verliep moeizaam. Om het probleem van de financiering op te lossen
hebben wij besloten om bij de plaatselijke bouwmarkt een krediet-voorschot
te openen voor beide scholen. Per school is 5.000 Rand ( € 550.00) gestort.
Twee aangewezen vertegenwoordigers van de school zijn gemachtigd om
bouwmaterialen op te halen. Betaling vindt plaats door verrekening met het
krediet-voorschot. De bouw kan nu echt beginnen!
We verwachten dat het voorschot niet voldoende is voor de totale bouw en
inrichting.
Plannen voor het komende jaar 2007.
• De scholen hebben gevraagd om een bijdrage voor het inrichten van
de keukens en het voltooien van de bouw.
• Twee scholen willen al geruime tijd een eigen waterput. Hiermee
kunnen ze water oppompen vanaf een diepte van 65 meter. De
watervoorziening in Schoemansdal stagneert veelvuldig. Het water
uit de put is een noodzakelijke aanvulling voor het dagelijks gebruik
en de bevloeiing van de groetentuinen.
• Omheining van de nieuw aangelegde groententuinen om ongewenste
bezoekers, zowel mens als dier, te weren.
• De scholen hebben dringend behoefte aan een bibliotheek.
Afgelopen jaar heeft iemand in Engeland al boeken verzameld. Wij
willen een substantiële bijdrage leveren voor de bouw van deze
bibliotheek.
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Beste vrienden,

Wij zijn net terug van een twee weeks werkbezoek aan Schoemansdal in Zuid Afrika.
Het gaat goed met de projecten. Wij hebben deze keer apparatuur kunnen aanschaffen voor de keukens van de 2
basisscholen. De andere twee scholen ontvangen een bijdrage voor het bouwen van hun keukens.

De overheid heeft een Voedselprogramma opgezet waarbij alle kinderen eenmaal per dag een warme maaltijd krijgen op
school. Veel kinderen gaan zonder eten naar school en op deze manier hebben ze in ieder geval allemaal een goede
maaltijd per dag. De grondstoffen zoals bonen en mieliemeel worden door de overheid geleverd, de ruimte en de
apparatuur om te koken moeten de scholen zelf verzorgen.

Wij willen jullie even laten weten dat de reactie op de YEBO brochure fantastisch is. Het hoofd van Matsamo
basisschool, Mr. Khoza bekeek hem met stijgende verbazing en bewondering. De studenten lieten hem vol trots aan hun
mentor op de universiteit zien. De brochure versterkt de betrouwbaarheid van het YEBO project zozeer dat ook onze
bank in Zuid Afrika een donatie heeft gegeven!
De Engelse versie wordt nu in Engeland gebruikt om boeken voor de bibliotheken van de scholen in te zamelen.

Sabina, nogmaals heel hartelijk bedankt voor het prachtige ontwerp, en Bertold voor het produceren.
Jullie prachtige brochure maakt het werven van fondsen zoveel gemakkelijker voor iedereen.

Hartelijke groeten en veel liefs,
Nan Nieber

