Nieuwsbrief Stichting Makombeh 2017
Op 21 november jl. waren Eamonn, Jan, Harm, Ari en Marco in ‘Makombeh’ om het 10 jarig bestaan van de school te vieren. Een
onvergetelijke ervaring, waarbij duidelijk werd dat de school en het dorp in die jaren een fantastische ontwikkeling hebben
doorgemaakt. Op dit moment biedt de school onderwijs aan 150 leerlingen en zijn er afgelopen jaren 160 kinderen doorgestroomd naar
de middelbare school.
Een warm welkom!
In het begin van de middag kwamen we aan in het dorp en was er een groots ontvangst met circa 300
aanwezigen. Naast de 150 kinderen met hun ouders, waren er verschillende notabelen uit het dorp en de
omgeving aanwezig om het bestuur van de stichting een warm welkom te geven. Na een officieel
welkomstwoord, het beluisteren van het volkslied en het opzeggen van gebeden, waren er speeches van
Eamonn en Jan. Zij konden 2 mooie toezeggingen doen. De leerkrachten kunnen een loonsverhoging van 25%
tegemoet zien en het schoolgebouw wordt uitgebreid van 3 naar 6 klaslokalen om voortaan alle 150
kinderen een beschutte leerplek te bieden.

Een sportdag voor de kinderen
Voor de kinderen van de school was een sportdag georganiseerd,
waarbij zij verdeeld over 2 teams het tegen elkaar opnamen. Team
Blauw met teamcaptain Eamonn en team Geel met teamcaptain Jan.
Tijdens het hardlopen, hoogspringen en verspringen lieten de
enthousiaste en blije kinderen zich van hun meest sportieve kant
zien. Als afsluiting was er een touwtrekwedstrijd waar Harm en
Marco elk een team ondersteunden en een 100 meter sprintwedstrijd
tussen ‘dr. Eamonn’ en ‘dr. Jan’ onder luide aanmoediging.
En
alle kinderen kregen een medaille die vol trots gedragen werd.
In de avond werd tot diep in de nacht gefeest en gedanst door de
dorpsbewoners en vele bezoekers uit de regio.
De successen van 10 jaar Stichting Makombeh
• Van geen naar dagelijks onderwijs voor 150 kinderen
• In 2007 was nagenoeg het gehele dorp analfabeet, nu
kunnen de meeste kinderen (en veel ouders) lezen en
schrijven
• Van een zeer hoge kindersterfte naar een nihil
kindersterfteniveau, ondanks de Ebolacrisis
• Succesvolle micro-kredietprogramma’s voor dorpsbewoners
• In 2017 gestart met uitbreidingsplan van 3 naar 6
klaslokalen; inmiddels is hiervoor al 25% financiering
binnengehaald.

Sponsor een kind voor € 5,00 per maand
Voor dit bedrag kunnen wij 1 kind per
maand
onderwijs
bieden,
inclusief
lesmateriaal, een schooluniform en een
middagmaaltijd. Helpt u mee om 1 of
meerdere kinderen een toekomst te bieden?
Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer
NL60 RABO 0106124153, t.n.v. Stichting
Makombeh. (www.stichtingmakombeh.nl)

