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Nieuwsbrief 1, augustus 2018: Project Onguta Primary School 

Nieuwsbericht augustus 2018      Lia Spitters 
 

Project Onguta Primary School, Namibië: start van de bouw!

Na bijna vijf jaar actief geld inzamelen voor een schoolgebouw in Onguta, een gemeenschap in noord 

Namibië, is januari 2018 de bouw begonnen! Aanleiding voor een overzicht van wat er tot nu toe is 

gebeurd en wat nog moet gebeuren voor de kinderen goed aan hun opleiding kunnen beginnen.  

Inhoud: 

1. Situatie Onguta 

2. Wat doet de AfriCat Foundation 

3. Nieuw schoolgebouw voor Onguta Primary School:bouwplan, financiering, fondswerving  

4. Hoe het begon, kennismaking met Onguta 

5. Sponsoring: uw steun is onmisbaar! 

   

Een eerste blik op Onguta Primary School 

 

1. Onguta (Namibië) 

Onguta bestaat uit drie dorpen, 10 tot 15 km van elkaar af. Dicht bij een van de dorpen staat een 

basisschool, bestaand uit twee tenten. Zestig kinderen volgen hier één jaar kleuterschool en de eerste 

drie jaren basisschool. Kinderen uit de andere twee dorpen logeren in schoolweken in het dorp bij de 

school (vaak bij familie). In weekenden halen en brengen ouders hen met ezelskarren. Lopen is te 

gevaarlijk vanwege olifanten en leeuwen in het aangrenzende Etosha National Park (het grootste 

reservaat in Namibië waarvan de omheining deels in slechte staat verkeert).  

De schoolsituatie is gebrekkig. In de drie dorpen zijn meer schoolplichtige kinderen dan waar ruimte voor 

is. Onderwijzers bewaren leermiddelen in hun eigen hut. De school heeft geen toiletten, geen keuken of 

eetzaal. De maaltijd wordt vanuit het dorp gebracht, de kinderen eten onder de brandende zon. Thuis 

begint de dag meestal met thee en een stukje brood. De schooldag wordt om ca.13 uur besloten met 

maïspap, voor velen de eerste echte maaltijd die dag. In de middag werken de kinderen: hoeden 

geiten/koeien, controleren hekken van veekralen, halen water, sprokkelen hout.  

Gewoonlijk gaan kinderen uit afgelegen gebieden op 5-of 6-jarige leeftijd naar kostschool. Voor Onguta is 

de meest nabije kostschool in Kamanjab, op ca. 75 km afstand. De ouders in Onguta, vooral kleine 

veeboeren, willen niet dat hun kinderen zo jong naar de grote stad gaan. Ook is het voor velen 

onbetaalbaar: het onderwijs is weliswaar gratis, maar uniform, schoenen en verblijf niet. 
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Klas in een overvolle tent            In de rij voor de dagelijkse maaltijd  Bereiding maïspap 

Achterstand in onderwijs 

Door gebruik te maken van tentscholen kunnen de kinderen dicht bij huis met school beginnen en hoeven 

ze pas met 9 à 10 jaar naar kostschool. Hoewel het de Namibische overheid voor leraren heeft gezorgd, 

hebben de kinderen van Onguta een achterstand wanneer ze naar kostschool gaan. Vooral de beheersing 

van Engels (de nationale taal van Namibië) loopt achter, wat de kansen beperkt om in de toekomst werk 

te vinden. Door de extreme omstandigheden is het aantal lesuren beperkt en zowel voor kinderen als 

leraren is het moeilijk zich te concentreren in stoffige en overvolle tenten bij temperaturen die maanden- 

lang tot boven 40 graden oplopen. Verbetering van de situatie is hard nodig.  

Ook Namibië heeft te maken met klimaatverandering. Het wordt steeds droger en veeteelt daardoor 

steeds moeilijker. Grootschalige groenteteelt is in dit gebied onmogelijk omdat de regenval te gering is 

(normaal ca. 200-250 mm per jaar, van 2012 t/m 2016 nog geen 100 mm, Nederland ca. 800 mm). 

Wel is Namibië enorm populair als toeristenbestemming; veel kinderen zullen later in deze sector werk 

vinden. Goede beheersing van de Engelse taal, kennis van de eigen natuur en natuurbehoud en een 

goede algemene ontwikkeling zijn dus essentieel. Daarom vatte het bestuur van de 

Ongutagemeenschap enkele jaren geleden het plan op om een school te bouwen waarin de 

klimaatomstandigheden beter zijn en met meer ruimte.  

 

Human Wildlife Conflict 

De bevolking van Afrika groeit harder dan het continent aankan. De ruimte die mensen innemen gaat 

ten koste van wilde dieren, waarvoor een steeds kleiner leefgebied overblijft. Het aantal botsingen 

tussen mens en roofdier (in Onguta betreft het leeuwen) neemt toe waardoor het vee vaker in gevaar 

is en leeuwen vaker door de boeren worden gedood. Bovendien neemt het stropen sterk toe. Ivoor, 

neushoornhoorns en leeuwenbotten zijn in China en Vietnam meer waard dan goud. In ‘leeuwenfarms’ 

komen toeristen graag om welpen te knuffelen en te fotograferen. Wat zij niet weten is dat deze 

dieren vaak eindigen als traditioneel oosters medicijn.  

De teruggang van wilde leeuwen heeft negatieve gevolgen voor het toerisme: toeristen willen 

charismatische dieren als leeuwen zien! Om de jeugd kans te geven op een baan in de toeristensector, 

is het nodig dat kinderen goed opgeleid worden. Eveneens moeten boeren worden ondersteund bij 

bescherming van hun vee, zonder afschieten van wilde dieren. Stroperij moet bestreden worden. Veel 

organisaties werken hieraan, maar er is veel meer inspanning nodig, vooral ook van overheidskant.  
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2. De AfriCat Foundation  AfriCat North 

Onguta ligt in het werkgebied van een van de twee afdelingen van de AfriCat Foundation: AfriCat North. 

AfriCat streeft ernaar wilde dieren als leeuw en olifant te laten samenleven met mensen. Om dat te 

bereiken helpt ze boeren en bevordert ze educatie, aan kinderen en volwassenen, waar het kan.  

De hulp aan boeren bestaat uit verbetering van de bedrijfsvoering en het beschermen van vee tegen 

leeuwen. AfriCat heeft in de provincie waar Onguta ligt, langs de grens van Etosha National Park, al ruim 

twintig roofdierbestendige kralen gebouwd en bijna het dubbele aantal opgeknapt. Ook worden 

deugdelijke waterinstallaties aangelegd waar olifanten geen vernielingen kunnen aanrichten.  

 

 
 

 

Om te voorkomen dat boeren de leeuwen doden, volgt AfriCat de leeuwen met camera’s en gps. 

Boeren krijgen een waarschuwing wanneer leeuwen naderen, zodat ze hun vee tijdig in kralen kunnen 

opsluiten. Boeren hebben geleerd hun koeien en geiten aan het eind van de middag naar huis te laten 

komen voor water. Daarnaast kunnen de boeren altijd naar Lion Guardians bellen wanneer zij leeuwen 

signaleren. De dieren worden dan verdoofd naar Etosha National Park gebracht, zodat ze geen gevaar 

voor het vee meer vormen. Deze strategie is een overwegend succes, al blijven er helaas enkele 

boeren die zich daar niet aan houden.  

AfriCat zet zich ervoor in dat de gewone Namibiër, dus ook de veeboer en zijn gezin, gaat profiteren 

van de toenemende inkomsten uit fototoerisme en beperkte, legale jacht op oudere en zieke wilde 

dieren. Veel boeren die het land nu pachten zijn oud-medewerkers van de onteigende blanke boeren. 

Helaas zijn velen onvoldoende toegerust om een bedrijf te runnen. De armoede in dit gebied is groot 

en de omstandigheden voor goede bedrijfsvoering zijn zwaar.  

Vee houden langs de grens van een nationaal park, met ook buiten het park leeuwen, is moeilijk. 

Etosha (oppervlakte ruim een derde van Nederland) is slechts gedeeltelijk goed omheind. Geen hek is 

echter bestand tegen dorstige olifanten. Leeuwen volgen olifanten en kunnen vee bereiken en vee kan 

het park in. Omdat leeuwen ’s nachts jagen is het belangrijk koeien en geiten voor schemer in goede 

Namibië 

Onguta 

AfriCat 

NNNo 
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kralen op te sluiten. In 2016 lukte dat niet meer: na vier jaren vrijwel zonder regen, moest het vee zo 

ver weg om voedsel te vinden, dat het niet meer tijdig thuis kon zijn. 2017 was gelukkig een ‘normaal’ 

regenjaar. Er wordt nu wel, samen met AfriCat, geëxperimenteerd met mobiele kralen. 

 

Red Fence 

Dwars door Namibië loopt een hek dat een economische scheiding aanbrengt in vleesproductie en -

export, de Red Fence. Globaal is driekwart van het land ten zuiden van de Red Fence in handen van 

blanke boeren met grote bedrijven en een aantal succesvolle provincies op overheidsland. Zij mogen hun 

vlees naar Europa exporteren. Onguta ligt in het noordelijke kwart, boven de Red Fence. Dit deel van 

Namibië grenst aan Angola, dat de hygiëne van zijn veeteelt onvoldoende op orde heeft waardoor mond-

en-klauwzeer voorkomt. Daarom mogen de boeren in noord Namibië hun vlees niet zonder meer 

exporteren. Gevolg: opbrengsten en inkomensverschillen tussen noord en zuid Namibië zijn groot. 

Voor het geven van ontwikkelingshulp kijken westerse landen naar het inkomen per hoofd van de 

bevolking. Namibië krijgt geen ontwikkelingshulp, want het land zit als geheel boven de vereiste 

inkomensgrens. Dat komt doordat de economische situatie ten zuiden van de Red Fence een stuk beter is 

dan in het noorden. Het noorden, ook Onguta, waar het gemiddelde inkomen een stuk lager is, betaalt zo 

letterlijk de prijs voor de slechte hygiëne in de Angolese veeteelt. Het gevolg voor AfriCat is dat door de 

slechte economische situatie in het noorden het aantal Namibische sponsors (geld en natura)beperkt is. 

De hulp van de Engelse AfriCatafdeling en een afdeling in de USA (in oprichting) is onmisbaar. Hetzelfde 

geldt voor de Nederlandse steun door Stichting SPOTS, dierentuinen, bedrijven en particulieren. 

  

3. Bouwplan van schoolgebouw voor Onguta Primary School  

De toekomst van de kinderen in Onguta ligt veelal niet meer in veeteelt, maar in (foto)toerisme. Met de 

bouw van een school heeft het gemeenschapsbestuur van Onguta, met als drijvende kracht chief Fanuel 

Ndjiwa een initiatief genomen voor een betere toekomst van hun kinderen. De chief was werkzaam als 

parkwachter. Op basis van die ervaring onderschrijft hij de uitgangspunten van AfriCat volledig. AfriCat 

heeft een architect gevonden die tegen geringe kosten een ontwerp heeft gemaakt. De bouw is 

opgedeeld in drie fasen. Voorafgaand is in 2015 de speeltuin aangelegd met door bedrijven geschonken 

autobanden en metalen palen. 18 studenten van een Private School uit Swakopmund, door AfriCat 

gevraagd, maakten speeltoestellen. AfriCat heeft een bron met waterinstallatie gedoneerd; die is al klaar.  

Fase 1 (gestart januari 2018): 

 - 2 schoolgebouwen met elk 2 lokalen    

             - 4 toiletten en 4 douches 

             - opslagruimte voor lesmaterialen 

Zonnepanelen en een regelinstallatie voor energie zijn toegezegd door een bedrijf. 

Fase 2 - overdekte keuken + eetzaal, ook voor overige evenementen te gebruiken 

             - lerarenruimte 

           - groentetuin voor eigen keuken 
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Fase 3 (optioneel en afhankelijk van sponsors): 

 - logeergebouwen voor jongens en meisjes, waardoor ook kinderen uit omliggende dorpen 

naar deze school kunnen. Het aantal kinderen zou dan toenemen tot maximaal 150              

Vanaf 2012 is geld ingezameld voor fase 1, in december 2017 is gestart met de realisatie ervan. AfriCat 

beheert de financiën van de bouw. Voor een deel is het benodigde bedrag, ca. € 60.000 (afhankelijk van 

de koersontwikkelingen van de Namibische dollar) ingezameld door Onguta/AfriCat. Het resterende deel 

komt van AfriCat UK en Nederland (groot aandeel particulieren door o.a. lezingen, donaties en verkoop 

amaryllisbollen, o.a in kerstpakketten van bedrijven en verenigingen).  

De bouw van de school verloopt traag doordat vrijwel alle materialen uit Zuid-Afrika komen en 

onregelmatig geleverd worden. De laatste 15 km naar Onguta is er geen weg; dat betekent voor het 

transport dat materialen moeten worden overladen op jeeps en dat die laatste 15 kilometer 1,5 à 2 uur 

duren! De verwachting is daarom dat fase 1 pas eind 2018 kan worden afgerond. 

Dorpelingen helpen mee met de bouw. Ouderen werken voor voedsel; jongere arbeiders met een gezin 

krijgen daarnaast een bescheiden salaris. Dat laatste staat niet in de begroting dus extra fondsen 

blijven nodig. 

   

Kinderen met onderwijzer bij de auto van AfriCat Het begin: de fundering van klas 1 en 2 

 

4. Hoe het begon, kennismaking met Onguta 

Namibië was voor mijn man Joop en mij letterlijk en figuurlijk onbekend gebied. Dunbevolkt, veel 

woestijn/semi-woestijn wisten we. De eerste keer in Namibië, toonde de AfriCat Foundation ons de 

problemen van dit enorme land. We zagen de ‘tentschool’ van Onguta en ervoeren het ontbreken van een 

weg die laatste 15 kilometer aan den lijve: twee uur manoeuvreren door bos en rivierbedding. 

     

 Dak + begin muren klas 1 + 2   Gaaswerk voor muren wordt gevuld met rotsblokken  Plan school 
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Tammy Hoth, directeur AfriCat North, deed daar, bij die versleten legertenten (de enige die AfriCat kon 

bemachtigen) namens de ‘chief’ en ouders van Onguta een oproep hun kinderen te helpen. Voor hun 

veebedrijven zijn vrijwel alle beschikbare middelen nodig. Vandaar het verzoek van de ouders hen te 

helpen met geld voor een schoolgebouw.  

 

Waarom AfriCat Foundation en Onguta? 

In 2010 maakte ik kennis met de Nederlandse Stichting SPOTS, in 2003 opgericht door ex-reisleidster 

Simone Eckhardt. In haar werkgebied, zuidelijk Afrika, stonden de jachtluipaarden (cheeta) op punt 

van uitsterven. Inmiddels is het aantal cheeta’s stabiel, al zijn er in heel Afrika nog maar drieduizend 

over. Ook de andere ‘grote’ katten zoals leeuw en luipaard nemen snel in aantal af door inperking van 

leefgebied en grootschalig stropen. 

SPOTS (ca. 40 vrijwilligers) geeft in Nederland voorlichting o.a. op scholen, bij reisorganisaties, op 

vakantiebeurzen en dierentuinen, over de gevolgen van het verdwijnen van grote katten (roofdieren met 

een essentiële plek aan de top van de voedselketen) en wat wij kunnen doen om te helpen hun positie  

te versterken. (Zie ook de reclamespotjes op RTL-zenders). Daarnaast steunt SPOTS kleine stichtingen in 

zuidelijk Afrika financieel voor o.a. voorlichting aan volwassenen (veelal veeboeren) en onderwijs aan 

kinderen. Met donaties van dierentuinen, bedrijven en particulieren door o.a. adoptie van grote katten bij 

de organisaties in Afrika helpt SPOTS dier en mens. Donaties aan SPOTS zijn aftrekbaar van de belasting; 

SPOTS heeft de ‘anbi-status’). 

De AfriCat Foundation die Joop en ik in 2012 bezochten is een van de door SPOTS financieel gesteunde 

stichtingen. In Okonjima, ‘The Home of AfriCat’, op enkele uren rijden van hoofdstad Windhoek, zagen 

we de gevolgen van het ‘Human Wildlife Conflict’: de strijd om leefgebied tussen het groeiende aantal 

mensen en de in hun voortbestaan bedreigde wilde dieren. Met een kliniek en een omheind reservaat 

worden welpen van grote katten waarvan de moeder is gestroopt, opgevangen en uitgezet. Er wordt 

ook onderzoek gedaan, in samenwerking met de universiteit van Pretoria, naar het gedrag van die 

dieren in gevangenschap. 

AfriCat North bevindt zich in een gebied met leeuwen en richt zich hierop door hulp aan veeboeren en 

hun gezinnen + onderzoek naar het gedrag van wilde leeuwen. 

 

Vragen, meer informatie?  

stichtingspots.nl   

liaspitters.nl  of stuur een e-mail naar spidona@hetnet.nl   

africat.org (Engelstalig)     

 

5. Sponsoring: uw steun is onmisbaar! 

In 2012 en 2014 bezocht Tammy Hoth van AfriCat Nederland voor kennismaking en fondswerving. Ze 

hield een presentatie bij Levoplant Honselersdijk en bezocht Westlandse bedrijven.  

http://www.stichtingspots.nl/
mailto:liaspitters.nl
mailto:spidona@hetnet.nl
http://www.africat.org/
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In Nederland is o.a. in het Westland geld ingezameld. Als enige SPOTS-vrijwilliger woonachtig in het 

Westland, richt ik me, in overleg met het SPOTS-bestuur, volledig op ondersteuning van de AfriCat 

Foundation. Joop en ik waren vier maal bij de twee vestigingen van AfriCat, kennen de mensen daar, hun 

werkwijze en de resultaten van gesponsorde projecten. We zijn onder de indruk van wat AfriCat bereikt 

en steunen de doelstelling volledig. Met het bestaande contact en een volgend bezoek gepland in 2019, 

blijven donateurs op de hoogte van de actuele stand van zaken. 

Velen van jullie hebben bijgedragen door geld te doneren, folders te maken, beschikbaar stellen van 

presentatieruimten, plaats in nieuwsbrieven, kopen van amaryllisbollen, schilderijen, boeken, kaarten, etc. 

   

Chief Onguta Fanuel Ndjiwa   Tammy Hoth, directeur AfriCat North      Deel Red Fence  

 

Wat kunt u doen om bij te dragen aan de bouw van Onguta Primary School? 

Koop amaryllisbollen in cadeaudoosje. Kleur: rood of wit. Zeer geschikt voor kerstpakketten.  

De volledige netto-opbrengst is voor AfriCat. Bestelformulier vanaf nu aan te vragen via website 

www.liaspitters.nl via ‘Contact’ of e-mail spidona@hetnet.nl. Formulier volgt per omgaande. 

                   

 

 

 

Wit of rood in cadeaudoos € 5    Double Delicious  € 6 

Mogelijkheden:  1. Voor bloei met Kerst, dan vroeg (augustus/september) bestellen. Ze worden dan 

vroeg (oktober) afgeleverd.  

 2. Voor geschenk in cadeaudoosje met Sint of Kerst worden ze later afgeleverd.  

Op bestelformulier gewenst bloeitijdstip (voor of na Kerst) aangeven. Bestelling vanaf nu mogelijk.  

 3. In beperkte mate een dubbele rode amaryllis (Double Delicious) verkrijgbaar, zonder 

doosje: extra grote bollen. Deze bollen hebben geen water nodig: zeer geschikt om in 

(kerst}stukken te verwerken. Vroeg bestellen want beperkt beschikbaar.  

http://www.liaspitters.nl/
mailto:spidona@hetnet.nl
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Voor grote aantallen of afwijkende aanlevering/verpakking graag ook via website contact 

opnemen. Ik overleg dan telefonisch met u wat de mogelijkheden zijn. 

 

Lessen/verhalen voor scholen, zowel basisscholen als voortgezet onderwijs. Onderwerp in overleg 

vast te stellen, bijv. Human Wildlife Conflict, klimaatverandering en gevolgen, leven van roofdieren en 

werking van ecosystemen en voedselketens. Vervolg: een actie te organiseren door leerlingen om geld in 

te zamelen voor de kinderen van Onguta. 

 

Te koop: olieverfschilderijen van Lia Spitters, zie www.liaspitters.nl  

Te koop: dichtbundel, boek en kaarten van Lia Spitters, zie www.liaspitters.nl 

of maak een afspraak en kom kijken! 50% van bovenstaande artikelen bestemd voor Onguta. 

 

Wilt u dit project met een donatie steunen?  Stort dan uw bijdrage, hoe klein ook, op IBAN  

rekeningnr:  NL90 INGB 0004 6112 35 (BIC: INGB NL2A5) t.n.v. Stichting SPOTS te 

Stampersgat, met de vermelding ‘Onguta’. 

Namibië in het kort  

Oppervlakte 24 × Nederland 

Hoofdstad Windhoek 

Inwoners 2,4 miljoen inwoners, 3 per km2 (Nederland 510 per km2)! 

Ca. 40 % van de mensen woont in de stad. 

Staatsvorm Republiek 

Bevolking Ovambostam 50%, overig: Kavango, Herero, Damara, Himba, San (Bosjesmannen), 

halfbloed 44%, blanken 6% 

Levensverwachting 63 jaar (man 62, vrouw 65 jaar) 

Landstaal Engels (= officieel). Ook veel gesproken: Afrikaans, Duits, Oshiwambo en andere stamtalen  

Inkomsten 1. Mijnbouw, 2. Visserij, 3. Toerisme 

 Naar verwachting stijgt toerisme de komende jaren naar plaats 2. 

Klimaat:  Grootste deel warm woestijnklimaat, langs de kunst koud woestijnklimaat, in het noorden:  

   warm steppeklimaat. Regentijd januari-maart. 

   

   

http://www.liaspitters.nl/
http://www.liaspitters.nl/
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kavango_(volk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Damara
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Hierboven: Eerste bezoek aan Onguta, gesprek met leraren, opvoering toneelstuk voor World Lion Day 

                 
Wc                        Kinderen op weg om water te halen        Telefoneren zonder mobiel 
 

    
Maaltijd (lunch) wordt uitgedeeld als besluit van de schooldag. 
 

     
Lion Guardian Jackson zoekt leeuw met halsband m.b.v. telemetrie;  Gesponsorde kraal. 
 

  
Het laatste vee verlaat de kraal;    Hut in Ongutadorp wordt verstevigd met mengsel van mest, grond en aarde 

van verlaten termietenheuvels vanwege de lijmstof die deze bevat. 

 

   
Foto-toerisme, een belangrijke bron van inkomsten in de toekomst. 


