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Elektra: We wachten al maanden op de beloofde 

aansluiting. Alles is er, alleen de knop moet nog om. 

We adviseren nu om een protestactie voor het huis 

van de burgemeester te houden en een petitie aan te 

bieden. Met de lokale radio er bij (dat is de grootste 

nieuwsbron) oefent dat veel druk uit. 

Nu de generator stuk is, is eigen elektra onontbeer-

lijk voor het oppompen van water. 
 

Water: Om meer spoelwater 

te hebben is er een 1000 liter 

vat aangeschaft. Daarin wordt 

regenwater van het schooldak 

opgevangen. ‘Rain Harvesting’; 

een ouderwetse regenton dus. 

Van maart tot juli levert dat 

veel op. Daarna moet er meer water worden bij-

besteld. Dakwater is helaas geen drinkwater. Dat 

moet elke dag gekocht worden en is erg duur. Onze 

drinkwaterbron en –pomp wachten op elektriciteit! 

Trouwens, de 40 PC’s ook. 
 
Transport: We willen het schoolvervoer uitbeste-

den. Het onderhouden van vijf bussen geeft in de 

praktijk problemen. Preventief onderhoud krijgt een 

te lage prioriteit. Dat leidt tot problemen die met 

minder kosten voorkomen hadden kunnen worden. 

Er is overleg gaande met een bedrijf in de buurt. 
 

 
Het internaat (boarding house) in nieuwe schoolkleding 

Boarding House: Het boarding house op het terrein 

van de school loopt goed: er zijn nu 33 boarders. 

Voor de leerprestaties is het leven in een boarding 

house een goede zaak: de kinderen krijgen hier ’s 

avonds bijles en hoeven geen huishoudelijke taken 

te verrichten, zoals thuis. 

Ze kunnen dus meer tijd aan hun huiswerk besteden.  

De School: De populariteit van de school blijft on-

verminderd hoog. Toch houden wij vast aan maxi-

maal 40 kinderen per klas en 500 leerlingen totaal. 

In onze plannen staat voorop het uitbreiden van het 

complex met een “ambachtsschool” (een ROC). 

Er zijn 8 dubbele klassen in de kleuter– en lagere 

school. Er is een toelatingsstop tot september. 
 
Kids Palace: Het kinderdagverblijf is een succes. 

Er komen per dag gemiddeld 80 kinderen vanaf 9 

maanden tot en met 4 jaar. 
 

 
Speelkwartier in Kids Palace. 
 
Schoolfonds: in de vorige nieuwsbrief was er geen 

ruimte meer dit onderwerp. Hieronder daarom als-

nog portretjes van zomaar 5 van de 40 kinderen die 

dankzij jullie naar onze school gaan. 

In september moet het schoolgeld helaas weer om-

hoog. De inflatie loopt ineens sterk op. Vroeger 

schommelde die rond de 8% maar nu groeit hij van 

11% naar 15% binnen één jaar. De transportkosten 

stijgen extra hard omdat de subsidie op alle brand-

stof stap voor stap wordt afgebouwd. 
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