
Project Queen Sofia in de regio Outjo,  zie ook de fotorapportage 

 
Er zijn in 2 jaar tijd vele besprekingen geweest met alle betrokken partijen, ook met het Namibisch 
Ministerie van Onderwijs,  voor het bouwen van een nieuw groot hostel op het schoolterrein in 
Queen Sofia. 
 

Dit hostelproject bestaat uit 3 gebouwen:                                                                                                                                
*meisjeshostel 
*jongenshostel  
* keuken met eetzaal die tevens dienst kan doen als multifunctionele ruimte. 
 
Met bouwbedrijf Nexus uit Outjo, die de uitvoering van dit project op zich neemt,  
hebben wij veelvuldig besprekingen gehad over de tekeningen en de offerte voor het 
te bouwen hostel met keuken/eetzaal. 
 
Omdat het een kostbaar project is ter waarde van ongeveer Euro 430.000 heeft Connected-- 
to Namibia het hostelproject in 3 fases verdeeld, namelijk: 
1e fase: het bouwen van het meisjeshostel 
2e fase: het bouwen van het jongenshostel 
3e fase: het bouwen van de keuken met eetzaal 
 
Tijdens de laatste vergadering met het Ministerie van Gezondheidszaken (Min. of  Health) 
in februari 2018 heeft dat Ministerie aangegeven dat de overdracht aan de regering van  
het meisjeshostel alleen kan plaatsvinden als ook de keuken met eetzaal aanwezig is. 
Dit heeft CTN doen besluiten om fase 1 en 3 zoveel mogelijk tegelijkertijd te laten  
bouwen en ook de fondsenwerving in die volgorde te doen. 
 
De fondsenwerving en het opzetten van acties voor fase 1 en 3 zijn zeer voorspoedig 

Verlopen. In april 2018 heeft CTN de aannemer opdracht gegeven met de bouw van fase 1: het 
hostel voor de meisjes. 
Voor de keuken met eetzaal is in augustus groen licht aan Nexus gegeven.  
Zodoende is fase 1 en 3 eind september 2018 vrijwel geheel gerealiseerd. De aannemer heeft in dit 
verband puik werk afgeleverd. 
 
Omdat de aannemer Nexus die fase 1 en 3 heeft afgerond ook fase 2 in één bouwproject 
wilde afwikkelen is Nexus op eigen risico gestart met de bouw van fase 2.  
CTN had op dat moment nog onvoldoende middelen beschikbaar voor fase 2. 
Het is CTN uiteindelijk gelukt om vóór het einde van het jaar 2018 de benodigde gelden 

voor fase 2 te verwerven. 
 
Dit grote project is dan ook in 2018 financieel en bouwtechnisch helemaal afgerond en  
15 november opgeleverd door Nexus aan Connected to Namibia. Nexus heeft zich gehouden aan de 
offerte die in november 2017 is opgesteld. 
In November  j.l. heeft CTN nog enkele verbeteringen laten aanbrengen zoals het betegelen van de 
vloer van de eetzaal, roosters voor de ramen van de keuken en voor de onderkant van de wasbakken 
buiten om de afvoerpijpen te beschermen, stevige kledinghaken in de doucheruimte, waspalen voor 
buiten en wandschilderingen in het hostel. 
 
Omdat het "Memorandum of Understanding" door CTN en de Namibische Regering  
gezamenlijk is ondertekend, is het nu aan de Namibische Regering om aan de inrichting 

van de hostels en de keuken/eetzaal invulling te geven. 
 



Wij verwachten dat de gebouwen in 2019 officieel zullen worden overgedragen aan het 
Namibische Ministerie van Onderwijs. 
 

Er is door aannemer Nexus een nieuw, natuurlijk, waterzuiveringsysteem geïntroduceerd  
tijdens de bouw van het hostel. Dit nieuwe drainagesysteem zuivert het afvalwater op een 

natuurlijke manier. Het water wordt gefilterd doordat het afvalwater door 3 systemen van 

opvangbakken gaat.  
Als het water door het laatste afvalbaksysteem gaat is het water te gebruiken voor het besproeien 
van de nieuw op te zetten schooltuin.  
Het systeem kan ook tevens worden gebruikt als drinkwater voor de kippen die dan op hun beurt 
weer dienen als extra voedingsbron voor de schoolkinderen.  
Mogelijk wordt dit project  kippenproject in een later stadium opgepakt. 
Het drainage systeem is omheind zodat het een veilige plek is waar niemand zonder meer 
toegang heeft. 
 

De omheining van het schoolterrein was in zeer slechte staat. Het vee kon gemakkelijk 

op het terrein komen waardoor het schoolterrein werd bevuild en de planten werden 

opgegeten. Het maken van een nieuwe afrastering is prioriteit nummer 1 geworden. 
In november 2017 is een plaatselijke ondernemer samen met mensen uit de gemeenschap 

gestart met het vervangen van de oude omheining. 
Vóór de Namibische grote schoolvakantie, eind november 2017, zijn er nieuwe ijzeren 

palen geplaatst en is de afrastering vernieuwd. 
De toegangspoorten en de wildroosters zijn in december 2018 geplaatst. 
De goede delen van de oorspronkelijke afrastering zijn gebruikt om de geplande school 
tuin te omheinen. 
Op deze wijze is het terrein veiliger geworden voor iedereen die bij de school en het hostel is 
betrokken. 
 
Met dank aan alle Fondsen en Stichtingen die het mogelijk hebben gemaakt om het hostelproject in 
Queen Sofia tot een succes te maken: 

* Colour4Kids 
* De Johanna-Grote Stichting 
* Dirk Bos Fonds 
* dr. Hofstee Stichting 
* Imelda- Nolet Stichting 
* Maarten Coolen Stichting 
* Maria Stroot Fonds 
* Mia Keulaerds Fonds 
* Marthe van Rijswijck Foundation 
* Pater Pio Stichting 
* Protestantse Gemeente Nuenen 
* Stichting Dusseldorp Kinderfonds 
* Stichting Jeugdigen 
* Stichting Jong 
* Trifid Trust 
* Weeshuis der Doopsgezinden 
* Wereldhuis Eindhoven 
* Wilde Ganzen 

* Willem Meindert de Hoop Stichting 
 


