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TERUGBLIK
De tweede schooltermijn is afgerond en de kinderen zijn gestart met de derde
termijn. Een goed moment om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.
De kinderen hebben hun schoolvakantie in Augustus gehad en zijn nu vol goede
moed aan het leren en aan het voorbereiden op de Nationale examens in
November. Ook kijken ze er enorm naar uit om naar een volgende klas te gaan in
Januari 2017.
Een berichtje van één van onze leerlingen, Brightful:
“In de schoolvakantie ben ik, net als mijn vriendjes, naar mijn familie

terug gegaan in het Masai dorpje vlakbij Lake Manyara. De bus van
het weeshuis heeft mij opgehaald bij Dinka School en gebracht bij mijn
dorp, waar mijn neef mij op stond te wachten. Ik heb gedurende de
vakantie lekker gegeten en samen met mijn familie en vrienden uit het
dorp op de koeien en geiten gelet.
Ik ben blij weer terug te zijn bij Dinka School maar mis mijn neef en
andere familie veel. In december ga ik samen kerst vieren in het dorp
en ik hoop dan een geit te eten!”
Onze leerlingen zijn nu verdeeld over de baby klas (3 jaar) tot en met groep 5
(12 jaar). In totaal gaan er nu 66 leerlingen bij Dinka naar school.

Dankbaar voor uw giften en inzet!
Door al uw inzet, steun, fondsenwerving en donaties hebben we de watertoren
kunnen afronden, reparaties aan de school kunnen verrichten, een zonne‐
energie boiler kunnen aanschaffen voor onze interne leerlingen en een groot
gedeelte van de bestrating kunnen aanleggen!! En met het geld van de veiling bij
Blauw‐Zwart hebben zij het nieuwe voetbalveld bij de Dinka School gesponsord!

Vrijwilligers
Afgelopen maanden hebben we vrijwilligers op bezoek gehad bij Dinka School.
We zijn enorm dankbaar voor hun enorme inzet en het werk wat zij verricht
hebben gedurende hun verblijf bij Dinka. Onder andere waren Laurien, Pierrik
en Kate uit Wassenaar bij ons. Moeders van ASH zijn bij ons geweest, families uit
Wassenaar en ook leerkrachten van The American School The Hague (ASH)
hebben een leerkrachtentraining verleend aan onze Tanzaniaanse leerkrachten.
Met al deze hulp zijn we heel blij!

Kom jij ook als vrijwilliger bij Dinka School helpen?
E‐mail mij snel voor meer informatie. dinkaschool@gmail.com

FONDSENWERVING
Run for Rio heeft een toezegging gegeven aan Dinka School om fondsen te gaan
werven voor een gebouw met een bibliotheek,
computer ruimte en kantoorruimtes!
We hopen medio 2017 te kunnen starten met
bouwen! Dit geeft ons de mogelijkheid om alle
klaslokalen te gaan gebruiken waarvoor ze
bedoeld waren en geeft ons ruimte om alle
gesponsorde boeken en computers een mooi
plekje te geven. Tevens zal dit gebouw gebruikt
worden als entree van de school.

WENSEN
Er is al veel gebeurd, maar we willen de kwaliteit van het onderwijs en van de
gebouwen nog meer verhogen! Daar hebben we geld voor nodig! Omdat we vaak
de vraag krijgen “Waar kan ik mee helpen?”, hebben wij een wensenlijstje
opgesteld. We zoeken hulp en sponsoring voor de volgende zaken (in
willekeurige volgorde);
1.
2.
3.
4.

Sponsor voor de afrondingen van de bestrating ‐ € 2.000,‐
Sponsor de speeltuin bij Dinka School ‐ € 3.300,‐
Sponsor voor het salaris van een goede leerkracht ‐ € 500,‐ per maand
Sponsor voor het maandsalaris van een goede boekhouder voor Dinka
School ‐ € 300,‐ per maand.
5. Sponsor een leerling bij Dinka School ‐ € 600,‐ per jaar
6. WORD VRIEND! Het mee sponsoren aan de exploitatie kosten van de
school (salarissen personeel, keuken, onderhoud van de school, elektra,
water, school materiaal etc.)
7. Kom vrijwilligerswerk doen bij Dinka School!

Mede met uw hulp kan de Dinka School groeien en zal de school een voorbeeld
zijn voor vele anderen in Tanzania!!
Op onze Dinka website bieden wij de mogelijkheid om via PayPal een donatie te
geven aan Stichting Dinka: www.dinkakids.com

DIT HEBBEN WE NOG MEER TE VERTELLEN
De containers
Er zijn weer containers onderweg naar Tanzania! Met de steun van de STHERK
Foundation en Run for Rio kunnen de containers hierheen komen. Het was een
enorm lang proces voordat de containers konden vertrekken vanuit Nederland.
Dit vanwege nieuwe wetten voor het invoeren van containers in Tanzania.
We zijn blij dat het gelukt is en dat de broodnodige materialen onze kant op
komen!

Erkend leerbedrijf
Dinka School is nu een officieel erkend leerbedrijf geworden van SBB in
Nederland voor de volgende opleidingen:
‐ Muzikant
‐ Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
‐ Onderwijsassistent
‐ Sport‐ en bewegingsleider
Dat betekent onder andere dat we nog meer stagiaires kunnen aantrekken.
Dinka School ontvangt de eerste stagiaires al in Oktober!

DANK!!
De school heeft door Uw steun mooie stappen kunnen maken dit jaar en
uiteraard hopen we enorm op Uw steun gedurende de afronding van dit
schooljaar en in 2017!
www.dinkakids.com
dinkaschool@gmail.com
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