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TERUGBLIK

In de aanloop naar de kerstdagen en jaarwisseling blikken wij graag terug op
2016.
Begin dit jaar zijn we samen met ons pasgeboren dochtertje Nadine weer
teruggevlogen naar Tanzania. Een nieuw jaar en een nieuw avontuur om onze
droom weer een verdere invulling te geven. En wat is er veel gebeurd!
We hebben dit jaar veel vrijwilligers gehad vanuit Nederland, Amerika en
Australië. Zij allen hebben een enorme bijdrage geleverd aan DINKA. Zo zijn er
voor de leerkrachten workshops gegeven om de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen en zijn er bijzondere lessen gegeven op het gebied van toneel, sport en
muziek. En met grote dank aan alle sponsoren, zijn er zoveel meer faciliteiten.
Ook op het gebied van marketing is veel gebeurd en we zijn hard aan de weg aan
het timmeren. Maar ook op het gebied van het onderwijs zijn grote stappen
gezet. Tal van nieuwe lesprogramma’s, lesmaterialen, computers, een
bibliotheek: teveel om op te noemen.
Inmiddels gaan er 67 kinderen naar de DINKA school en verwachten we in
Januari 2017 meer dan 90 leerlingen te hebben.

Het management wordt sterker en het team beter getraind. DINKA School biedt
zoveel meer dan andere lagere scholen in Tanzania. We gebruiken het lokale
Tanzaniaanse curriculum met speciale leermethodes en veel extra activiteiten
zoals sport en spel, kunst, dans en zang, drama en theater, computerlessen en
zoveel meer. Dit maakt de school heel bijzonder vergeleken met andere scholen.
Kinderen komen met een lach op hun gezicht naar school toe en genieten
overduidelijk van het goede onderwijs. We begonnen ooit met slechts 14
kinderen en eind 2017 verwachten we de 100 te passeren. We zijn enorm trots
en werken dagelijks met veel liefde en aandacht aan een betere toekomst voor
onze kids. Zonder Uw hulp zouden we de kinderen niet dit goede onderwijs
kunnen geven en zonder Uw hulp zouden we deze goede leerkrachten niet
kunnen betalen.

“Ik ben Fanny en ik ben 11 jaar. Ik kom uit
Manyire village en ga naar Dinka School.
Voor het eerst kwam ik naar Dinka School
toen ik 8 jaar was in 2013 toen de school
opende voor de eerste kinderen uit
Manyire. Ik leer veel op school en thuis
doe ik mijn huiswerk. Thuis hebben we
veel geiten en koeien, en daar moet ik
ook voor zorgen. Van madam Kim mag ik
alleen Engels praten op school, maar dat
vind ik leuk! Mijn vriendje is Alexander,
hij woont naast mij. Als ik groot ben wil ik
dokter worden samen met Alex.”

FONDSENWERVING & INVESTERINGEN

Dit jaar hebben we prachtige donaties mogen ontvangen waardoor we enorm
ver zijn gekomen in ons wensenlijstje van 2016! Door donaties en opbrengsten
van veel verschillende gulle gevers, stichtingen en evenementen hebben we het
volgende kunnen realiseren in 2016;









Bestrating tot de poort
2 watertanks (20.000 L)
Een tweede watertoren
Opknappen van de school en reparaties
Een set banken voor de interne kinderen
Een solar water boiler voor de interne kinderen
Waka Waka solar lampen










Het verschepen van de twee 20 ft containers naar Tanzania
My Book Buddy kasten en boeken
Computertafels
Voetbalveld
Exploitatiekosten
Adverteren van de school in Tanzania
Correct books (herbruikbare schriften)
Veel boeken, schriften, pennen, speelgoed en andere spullen die
ontzettend belangrijk zijn voor de school.

WAT HEBBEN WE NOG MEER TE VERTELLEN
* De containers

De containers zijn aangekomen in Tanzania, in de loop van December zullen ze
naar DINKA School toe komen. Volg het laatste nieuws op onze facebookpagina;
www.facebook.com/dinkakids

* Erkend leerbedrijf

DINKA School is 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.

WENSEN VOOR KERST / ONZE KERSTACTIE
Lieve allemaal, sponsort u ook mee
aan de nieuwe speeltuin voor dinka
school?!
Dit jaar is ons doel om een mooie speeltuin
te realiseren voor de kinderen van DINKA‐
School. Onze kerstactie staat daarom in het
teken van het fondsen werven voor deze
nieuwe speeltuin.
We hebben € 3.300,‐ nodig voor een
spectaculaire speeltuin voor onze kinderen!
Bent u een van de vrienden die mee
doneert?! Wat zou het een prachtige
verassing zijn voor de kinderen als ze in
Januari 2017 terug naar school komen na de
vakantie en er staat hun een hele nieuwe
speelplaats te wachten.

Wij hopen op Uw steun!
SPONSOREN VOOR DE TOEKOMST VAN DINKA

Er is de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd bij DINKA, we gaan de goede
kant op. Maar we willen de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en het
uiteindelijke doel realiseren. Voor 2017 zoeken we nog steeds sponsoren en
donaties voor de volgende zaken:

1.
2.
3.
4.

5.

Goede leerkrachten, salaris; € 250,‐ per maand
Een goede boekhouder voor DINKA School, salaris; € 300,‐ per
maand.
Sponsor een leerling bij DINKA School; € 600,‐ per jaar
WORD VRIEND! Het geld van onze vrienden wordt gebruikt voor de
exploitatiekosten van de school (salarissen personeel, keuken,
onderhoud van de gebouwen, elektra, water, schoolmateriaal, etc.)
Kom vrijwilligerswerk doen bij DINKA School!

DONEREN

Wilt u het DINKA project steunen? U kunt uw gift overmaken op ons
rekeningnummer bij de Rabobank, t.n.v. Stichting DINKA
(IBAN NL34 RABO 0120136368, BIC/SWIFT code RaboNL2U).
Op onze DINKA website bieden wij ook de mogelijkheid om via PayPal een
donatie te geven aan Stichting DINKA: www.dinkakids.com

DANK!!

Zonder uw steun zou dit allemaal niet mogelijk zijn geweest. Wij zijn enorm
dankbaar voor uw steun en hopen dat u nog een aantal jaar met ons mee gaat
voor een betere toekomst voor deze kinderen
Met heel veel dank namens het bestuur van Stichting DINKA, het team van
DINKA School, Erick en Kimberly en alle kinderen, aan iedereen die het DINKA
project een warm hart toedraagt.

Rest ons alleen nog u een warme en liefdevolle kerst en een – in alle
opzichten – fantastisch 2017 toe te wensen!

DROMEN, DENKEN, DURVEN, DOEN EN DOORZETTEN!
WWW.DINKAKIDS.COM
dinkaschool@gmail.com

