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Nieuwsbrief Anna Hinkema School december 2022  

 

 
Van links naar rechts: 

Bouba en Anna; Anna voor de Anna Hinkema School; Directeur Norbert voor het toiletgebouw, het geïmproviseerde lokaal onder de 
mangoboom in 2022; Anna en het sponsorbord; een kijkje in de Anna Hinkema School met de muurschildering van de giraffe;  Anna en 
directeur Norbert voor de muren van de aanbouw van twee schoollokalen in 2022; kleuters in de rij voor aanvang school;  kleuters in 2022; 
Anna met Kentalis meubilair in 2022. 

Wat gebeurde er op de Anna Hinkema School in 2022?                                              
In januari 2022 hebben we de eerste steen gelegd voor de aanbouw van twee extra schoollokalen en er zijn stenen gemaakt en 
gedroogd. In maart 2022 zijn de muren gemetseld in afwachting van de dakconstructie. Tijdens de sponsorreizen is de 
muurschildering in het schoollokaal uitgebreid met een neushoorn en zijn er namen toegevoegd aan het sponsorbord. Er zijn 
een deel van de oude tafeltjes en stoeltjes van Kentalis verscheept en de tekendozen met inhoud van Margreet zijn onderweg! 
Verder waren we druk met organiseren van verscheidene events om geld bij elkaar te krijgen voor het dak. Het dak wordt 
gefinancierd met opbrengsten van de events, de verkoop van Afrikaanse manden, feestslingers en wijn en het organiseren van 
Afrikaanse feesten.  We zijn ontzettend blij met alle mensen die vrijwillig meedenken en meehelpen om alle acties tot een 
succes te brengen. Dank jullie wel! 

De Anna Hinkema School staat sinds 2022 ook op de website www.preslebut.nl bij ondersteuning projecten.  

Hoeveel kleuters worden er nu gesponsord?                                              
Er worden sinds 2019 vier kleuters gesponsord op de Anna Hinkema School. In oktober 2022 zijn er weer zes kleuters gestart. 
Voor deze kleuters wordt acht jaar lang het schoolgeld betaald, zodat ze na die acht jaar de basisschool hebben doorlopen.  
Anna zorgt dat de resultaten, samen met een foto van de kleuter, bij de sponsoren komen, zodat de ontwikkeling gevolgd kan 
worden. Het is ook mogelijk om een bezoek aan de kleuter te brengen.   

Wat zijn de plannen voor 2023? 
In januari 2023 wordt er gestart met het maken van een ijzeren dakconstructie voor een lessenaar dak op de aanbouw. Dit 
betekent dat we ook de muren voor een deel wat moeten ophogen. In maart 2023 hopen we het dak te plaatsen en te starten 
met het maken van ijzeren kozijnen, deuren en ramen. Er moet een nieuw sponsorbord worden gemaakt omdat er op het eerste 
sponsorbord geen ruimte meer is voor nieuwe sponsoren.  In maart 2023 en mei 2023 reizen Bouba en Anna weer met een 
groep sponsoren naar Kafountine om de kleuterschool te bezoeken. Dan zal het sponsorbord ook uitgebreid worden en wordt er 
een onderdeel aan de muurschildering toegevoegd. Verder zal Bouba de reizigers kennis laten maken met zijn eigen land en 
cultuur.   

Wat is er nu nog nodig? 

Vanaf januari 2023 gaan we verder met acties om geld bij elkaar te krijgen voor het egaliseren van de vloer, het stucwerk 
binnen en buiten, de aanschaf en het plaatsen van de vloertegels. Vervolgens is er dan nog geld nodig voor het verfwerk aan 
de binnen- en buitenkant.  

Dank aan alle sponsoren! 
We zijn nu 5 jaar aan het bouwen en de school groeit qua aantal leerlingen maar ook qua gebouw. Het is zo fijn dat alle acties 
al geleid hebben tot een schoollokaal voor 70 kleuters, een wc-gebouw en 10 kleuters die acht jaar lang onderwijs kunnen 
volgen. Ik hoop dat in 2023 de aanbouw van twee lokalen voor wel 100 kleuters klaar is, zodat de school verder kan 
ontwikkelen. De kleuters in Kafountine hebben daardoor meer kans op de eerste stappen in hun verdere onderwijsontwikkeling. 

Dank dat jullie meebouwen!!!  
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