
SHOMA zet zich in voor de meest kansarme 
kinderen in de omgeving van Rubya, Noord-West 

Tanzania.



Stichting Shoma begon toen een Nederlandse vrouw in Tanzania ging 

studeren en hier de man van haar dromen ontmoette. Ze trouwden in 

Tanzania en gingen hierna in Nederland wonen. Doordat zij (en sommige 

gasten) in Tanzania hadden gezien dat veel kinderen niet naar school gingen, 

wilden ze hier graag wat aan doen.



Ze zagen dat veel mensen in dit soort hutjes woonden…



En dan veel kinderen overdag water gingen halen en 

dus niet naar school gingen..



SHOMA zet zich in voor de meest 
kansarme kinderen in de omgeving 
van Rubya, Noord-West Tanzania.



Stichting Shoma zamelde geld in zodat kinderen wel naar 

school konden. Hiervoor was 40 euro per kind nodig, waarvan 

zeonder andere een schooluniformen, een schooltas, 

lesmateriaal en een ziektekostenverzekering kregen.



Het was heel fijn dat zoveel kinderen naar school konden, al 

waren de omstandigheden wel erg anders dan in Nederland. Zo 

zaten kinderen op de grond en bestond een klas al snel uit zo’n 

80 leerlingen.



Een ander probleem is dat men op de reguliere school Swahili als 

voertaal hadden en dit op het vervolgonderwijs Engels is, waardoor 

de kinderen van de reguliere school moeilijk door kunnen stromen. De 

wens van de lokale bevolking was daarom om een Engelstalige 

school te bouwen, waar Stichting Shoma hierna mee begon.







Naast het onderwijs, krijgen de kinderen elke dag ook een 

ontbijt en (warme) lunch. Hier staan ze in de rij voor het 

ontbijt: een beker pap en een broodje.



De vrouwen die het eten verzorgen koken op open vuur, wat 

erg zwaar is en daarnaast ook niet goed voor de gezondheid 

vanwege alle zwarte dampen.



Stichting Shoma is bezig met het opbouwen van een 

eigen keuken voor de school.



Ook water krijgen kostte erg veel moeite, waarop er 

naar water werd gezocht en een ‘watergebouwtje’  

met hierin een grondwaterpomp werd gebouwd.






