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Vanuit Tanzania een hele warme groet!  
Het was een jaar vol met ontwikkelingen op onderwijs niveau maar we hebben ook veel renovaties aan de gebouwen 
kunnen doen. Wij hebben dit schooljaar prachtig afgesloten met een totaal van 170 leerlingen verdeeld over de groepen 
baby klas, peuter klas, kleuterklas en groep 1 tot 7. We hebben het dit jaar geweldig gedaan in de Tanzania Nationale 
examens van groep zeven, onze leerlingen hebben zeer hoge cijfers behaald!  
Inmiddels bestaat DINKA School zes jaar en de kwaliteit van onderwijs wordt ieder jaar beter. Wij doen dagelijks onze 
uiterste best een verschil te maken voor onze kinderen door het bieden van kwaliteit onderwijs. Onze visie is uitdagend 
want Dinka School biedt zoveel meer dan andere scholen in Tanzania. Wij bieden naast de gewone lessen ook extra 
programma’s in computerlessen, Frans, Engels, handwerk, tuinieren, muziek, dans, koken, drama, theater en sport en 
spel. De school groeit en ontwikkelt zich ieder jaar weer verder met veel hulp vanuit Nederland. Daar zijn wij enorm 
dankbaar voor. Met de kerstactie 2018 hebben wij ook donaties vanuit Wassenaar ontvangen en hebben wij mede door 
deze donaties de Baby klas op kunnen knappen! Wij zijn enorm dankbaar voor de prachtige donaties vanuit Nederland! 
Begin 2019 hebben we een nieuwe grote school bus aan kunnen schaffen en klein bedrijfsvervoer voor de leerkrachten! 
We hebben een grote elektra box ontvangen vanuit Nederland om alle elektra bij Dinka mee te verbeteren in het nieuwe 
jaar. Vrijwilligster Tamara heeft de Serengeti Marathon voor Dinka School gerend ! Met de opbrengst heeft zij een 
prachtig kerst cadeau gegeven aan Dinka School, een school band- drumstel!! We hebben dit jaar nieuwe school borden 
geplaatst langs de wegen, we hebben de nieuwe school bieb geopend, er is een stuk nieuwe bestrating bij gekomen, we 
hebben een stuk land ter uitbreiding kunnen aanschaffen en de watertanks kunnen vervangen !  
Met de steun van velen staat Dinka School inmiddels zes jaar. We blijven hard werken aan nieuwe voorzieningen maar nu 
is ook het moment aangebroken om een aantal voorzieningen te renoveren. In 2019 hebben wij het volgende uitgevoerd:	

- Renovatie van het internaat en het dak van de eetzaal, de eetzaal en de keuken 
- Opknappen van de baby klaslokaal 
- Aanschaf van een nieuwe grote schoolbus en een klein busje voor de leerkrachten  
- Ontvangen van elektra materiaal vanuit Nederland  
- Plaatsen van reclameborden langs de wegen 
- Opening van een nieuwe schoolbibliotheek 
- Nieuwe bestrating 
- Aanschaf van een stuk land ter uitbreiding 
- Vervanging van de watertanks 
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In 2019 hebben we weer veel bezoek gehad. Een kort overzicht;  
 

- Evelien van de Hoge School van Amsterdam, 
- Ambassadeur van Stichting Dinka, André van Herk (2x) plus een deel van zijn familie 
- Familie van der Vlier uit Wassenaar (Karen,	Bas,	Maarten	en	Boudewijn) 
- Mr. Paakway van de Mbaash Primary School in Tanzania voor observaties 
- Alliance Français om onze Franse leerkracht te observeren 
- The American School of The Hague 
- Renée uit Nederland en Lina en Heidi uit Zweden hebben vrijwilligerswerk gedaan 
- Twee groepen van acht mensen uit België van de organisatie Bouworde voor vrijwilligerswerk  
- Emma, Saskia, Lotte, Janne, Paulien en Levie uit België 
- Gerdien, Wouter en Denieke uit Nederland 
- Familie van Kimberly op “werk” bezoek  
- Tamara uit Nederland heeft drie maanden vrijwilligers gedaan én de Serengeti marathon voor Dinka gelopen. 
- 

vrijwilligers! 	

	

 

	

	

	

	

DANK!	
Door de jaren heen zijn wij door vele mensen gesteund en wij willen dan ook steeds blijven zeggen hoe dankbaar we 

iedereen zijn voor het in ons gestelde vertrouwen. We kunnen helaas niet alle namen van alle sponsors benoemen maar 
op onze Facebook en website kunt U meer informatie vinden. Ook staan daar meer foto’s op die U kunt bekijken van het 

hele jaar. We hopen dat mensen in Nederland Dinka school blijven ondersteunen. Wij hebben uw bijdrage hard nodig om 
kwaliteit onderwijs aan te blijven bieden aan onze Dinka kids!

Wij willen graag al onze sponsors en vrijwilligers ongelofelijk veel danken voor alle steun het afgelopen jaar maar ook de 
vooraf gaande jaren. Wij waarderen jullie steun en geloof in DINKA ontzettend veel.  

 
	WENSEN

 *Onderhoud/ renovaties van de klassen en de toiletten? 
 *Bedrijfsvervoer voor de school? 

 *Muur rondom de school? 

OF	SPONSORT	U	EEN	LEERLING?	
Dinka school heeft Uw steun nodig bij het sponsoren van een leerling om bij ons naar school te gaan.  

Sponsort U deze leerling voor slechts € 600,- per jaar. 

Rabobank	12.01.36.368	
	IBAN:	NL34RABO0120136368	
	BIC/SWIFT	CODE:	RaboNL2U	

PAYPAL	
Op onze Dinka website bieden wij de mogelijkheid om via Paypal een donatie te geven aan Stichting Dinka.  

Wij wensen U allemaal een heel fijn 2020! 
 

Dinkakids.com		|		Facebook.com/dinkakids	
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