
 

Vanuit Tanzania een hele warme groet! 
Dinka School in Arusha, Tanzania  

Eindejaarsactie 2020! ”Meubilair voor de eetzaal” 

 

	

	

	

	

	

DINKA	BESTAAT	10	JAAR! 	

Tien jaar geleden zijn we begonnen. Eerst de grondaankoop en vervolgens de bouw. En slechts 4 
jaar later werd Dinka School geopend met de eerste veertien leerlingen. En nu komen er inmiddels 
honderdtachtig kinderen naar school waarvan vijftig intern wonen. Onze focus ligt voor een deel 
op het onderwijzen van kinderen afkomstig uit arme gezinnen, van babyklas tot groep zeven. Wij 
bieden Engels kwaliteitsonderwijs zoals dat nergens anders in Tanzania te vinden is. We staan in 
de top 10 van de beste scholen in Tanzania en daar zijn we heel trots op. 

We hebben een team van vijftien leerkrachten, een hoofdmeester, een boekhouder, een assistent, 
twee koks, twee schoonmaaksters, twee tuinmannen, drie bewakers, twee verzorgsters, een 
busmonteur, een site manager, zes buschauffeurs waarmee we in totaal met een team van veertig 
mensen die Dinka dagelijks een succes maken!  

Om succesvol te blijven hebben we ook nu weer geld nodig. U kunt helpen door sponsor 
te worden van een leerling voor euro 600,- per jaar. Ook kunt u ons helpen met de actie:  

“Meubilair	voor	de	eetzaal”. 

In April dit jaar brak corona ook in Tanzania uit en zijn de scholen helaas 3 maanden gesloten 
geweest. Wij zijn enorm trots op onze leerlingen en ons team hoe zij deze periode door zijn 
gekomen met thuis scholing via whatsapp. We hebben een drukke periode achter de rug waar 
we veel hebben moeten inhalen maar de cijfers van groep zeven laten ons zien dat dit super 
gelukt is. Op dit moment is er geen corona in Tanzania en vieren we in december de afsluiting 
van dit jaar met een groot feest.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij wensen U en Uw familie een fijne kerst en alvast een heel gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Namens alle Dinka kids, het team in Tanzania, het bestuur van Stichting Dinka en Erick en 
Kimberly enorm veel dank voor alle prachtige donaties in het verleden en wij hopen wederom 

op Uw steun.  

Als u ons wilt steunen kunt u doneren via  
IBAN: NL34RABO0120136368 t.n.v. Stichting DINKA	

Voor meer informatie over DINKA School kunt U een kijkje nemen op de website 
www.dinkakids.com of op onze facebook-pagina “@dinkakids”. 

	
Wij	zijn	altijd	op	zoek	naar	enthousiaste	vrijwilligers	om	ons	te	komen	helpen	bij	de	school,	

Karibu	Tanzania!	


