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Voor Stichting Makombeh was 2018 een fantastisch jaar! Realisatie van de uitbreiding en

daarmee verdubbeling van het aantal klaslokalen, stijging van het aantal kinderen dat

onderwijs volgt en maar liefst 150 kinderen die de lagere school succesvol hebben

afgerond sinds de start in 2008. En dat allemaal dankzij de steun van onze donateurs!

Via deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de in 2018 behaalde resultaten

met het Makombeh-onderwijsprogramma en hoe we een volgende stap willen zetten met

de plannen voor komend jaar.

Schooluitbreiding

Eind 2017 werd het startsein gegeven voor de uitbreiding van de school van 3 naar 6 klaslokalen. Een absolute noodzaak,
vanwege de enorme groei en de overvolle klaslokalen. De uitbreiding werd in een recordtempo gebouwd en is volledig door
de eigen gemeenschap gerealiseerd. Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn de nieuwe klaslokalen in gebruik genomen.

Openingsfeest

De nieuwe lokalen zijn bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. Echter, de

officiële en feestelijke opening zal plaatsvinden tijdens het geplande bezoek van Eamonn aan

de school in februari. Tijdens de borrel van 31 maart zullen wij hier meer van laten zien

Het bouwproces

Door lokale grondstoffen een snel bouwproces; gedroogde bouwblokken die na het 
stapelen met klei aan elkaar gelijmd en afgewerkt zijn. Vervolgens een stuclaag voor 
extra versteviging en isolatie. De kapconstructie is van houten balken en golfplaten. 
Naast het gebouw door de dorpsbewoners ook geïnvesteerd in het vervaardigen van 
de benodigde schoolbanken en tafels. 

Wederom een verdere stijging van het aantal schoolkinderen

Ook dit schooljaar nemen weer meer kinderen deel aan het onderwijsprogramma. Afgelopen

schooljaar werd er nog les gegeven aan 150 kinderen, inmiddels is de school gegroeid naar

170 kinderen. Naast de jaarlijkse vernieuwing van de uniformen voor de schoolkinderen,

werden ook deze nieuwe leerlingen voorzien van schooluniformen.

Plannen voor 2019. Voor komend jaar hebben we weer een aantal concrete doelstellingen:

 Na ingebruikname van de nieuw klaslokalen werd pas duidelijk hoe intensief de school afgelopen jaren is gebruikt,

daarom willen we de bestaande lokalen upgraden naar het afwerkingsniveau van de nieuwe lokalen.

 Om de groeiende stroom leerlingen goed onderwijs te blijven bieden willen we de leraren bijscholen.

 Voor het borgen van een goede hygiëne, zal het sanitair van de school worden verbeterd en voorzien worden van extra

water aanvoer

Borrel zondag 31 maart 2019

Als dank voor uw steun en getoonde belangstelling nodigen wij u uit voor een borrel, tevens start van de zomertijd. Graag

informeren wij u dan verder over de ontwikkelingen. Een uitnodiging volgt nog. We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!

Vanzelfsprekend blijven wij investeren in kwaliteitsverbetering van het onderwijsprogramma door o.a. de leerkrachten bijscholing en betere lesmaterialen te bieden. Wij hopen

natuurlijk van harte dat u ons daarin blijft steunen. Via onze nieuwsbrief, website en facebook pagina houden wij u graag op de hoogte.

www.stichtingmakombeh.nl stichtingmakombeh@gmail.com NL60 RABO 0106124153

http://www.stichtingmakombeh.nl/
mailto:stichtingmakombeh@gmail.com

