
Financiering 
De financiering van de te ondersteunen activiteiten kent een aantal bronnen: 

- de drie gemeenten (te Amsterdam, Huizen en Apeldoorn); 
- particuliere giften; 
- sponsoring door bedrijven. 

De ondersteuning kan eenmalig of regelmatig zijn. 
Een recent voorbeeld is dat Ans Geerlings, Christine Besters en Cor Gooijer afgelopen zomer de 
Nijmeegse Vierdaagse hebben gelopen en zich per kilometer hebben laten sponsoren. Hiermee is 
ruim 1000 Euro opgehaald. Dit bedrag is besteed aan operatiemateriaal voor het ziekenhuis. 
Totaal heeft de stichting in het jaar 2003  5.500,-- aan giften ontvangen.   

Indrukken van het laatste reisgezelschap

 
Afgelopen september zijn Wim, Ans, Cor en Jane in Tanzania geweest met 6 vrienden die in de 
loop der tijd geïnteresseerd zijn geraakt in onze activiteiten in Tanzania. Een veelgehoorde 
reactie is dat zij onder de indruk waren naar wat wij met elkaar aan vooruitgang hebben weten 
te bewerkstelligen. Vooral Cor zag heel duidelijk de verschillen tussen nu en 8 jaar geleden, toen 
hij voor het laatst op bezoek is geweest. Voor de anderen was vooral het persoonlijk contact 
tussen ons en onze vrienden (die helemaal in Afrika leven) opvallend. Eén van de hoogtepunten 
was het bezoek aan de markt waarbij alle kinderen in nieuwe kleren werden gestoken. Ingrijpend 
en emotioneel was het meebeleven van het verlies van de vader van Tabitha. Opvallend was de 
aanwezigheid van Lucia (de vrouw van de dit jaar overleden Martin Kilulu). Het gaat haar goed.  
Bij een bezoek aan het erf van Wilson Lucas werden we getroffen door zijn enthousiasme en 
trots over zijn vorderingen aan de bouw van de put en het toilet. 
Het was goed om te zien dat Silas in Arusha een goed bestaan heeft weten op te bouwen als 
gids voor toeristen die de Kilimanjaro beklimmen. Hij was dankbaar dat hij dit heeft kunnen 
bereiken door de Engelse lessen die hij door onze steun heeft kunnen volgen.  

Communicatie

 

Het is de bedoeling regelmatig een nieuwsbrief te verspreiden. 
De nieuwsbrieven zullen ondermeer inhoud krijgen door een goede communicatie met Tanzania-
gangers (voor en na de reis) 
Uiteraard zijn we zeer nieuwsgierig naar jullie reacties. Vragen zijn erg welkom. Je kunt ze stellen 
aan één van de bestuursleden. Uiteraard zijn wij ook erg geïnteresseerd in bruikbare suggesties.   

Onderwerpen die niet onder het bereik van de stichting vallen

 

Het afgelopen jaar is gebleken dat in Tanzania de nood ook hoog is rond onderwerpen die niet 
onder de reikwijdte van de stichting vallen. 
Wij willen de nieuwsbrief gebruiken om deze onderwerpen bij jullie onder de aandacht te 
brengen zodat de broodnodige hulp misschien op een andere manier tot stand kan komen. 

 

Lucia Kilulu wil graag dichter bij de broeders en zusters wonen (zij woont nu heel erg ver 
weg) en heeft verzocht of wij in de kosten willen voorzien voor een nieuw te bouwen huis. 

 

Nyalaly heeft tweemaal per jaar medicijnen nodig voor zijn huidziekte.   

Dat deze vragen niet door de stichting behandeld worden houdt niet in dat wij hen niet willen 
helpen. Via de gemeenten zijn er volop mogelijkheden om te ondersteunen.                                                   
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Van de voorzitter,  

We zijn blij dat we jullie hierbij de eerste nieuwsbrief over het werk in Tanzania kunnen uitreiken. 
In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de stichting 
en, nog belangrijker, van de situatie in Tanzania. 
We zijn van plan om jullie regelmatig bij te praten met behulp van een dergelijke nieuwsbrief. 
Het afgelopen jaar hebben we met plezier gewerkt aan het opzetten van de structuur van de 
stichting. Dit heeft veel denk- en overlegwerk gevraagd, maar we kunnen nu constateren dat 
onze inspanningen niet voor niets zijn geweest. We hebben bereikt dat de terreinen waarop we 
ons als stichting zullen concentreren veel inzichtelijker zijn geworden, waardoor het in praktijk 
brengen van onze ideeën een stuk vergemakkelijkt wordt. Uiteraard blijft wat we kunnen 
realiseren afhankelijk van de financiën die binnenkomen. Door middel van deze nieuwsbrief willen 
we jullie inzicht geven in onze plannen. Wij proberen met elkaar om onze vrienden in Tanzania zo 
goed als mogelijk te helpen; mocht één van jullie een idee hebben waar wij als stichting mee aan 
de slag zouden kunnen dan horen we dit graag! 

Ans Geerlings  

De ontwikkelingen rondom de stichting.

 

De informatie rondom de stichting hebben we enigszins geordend.   

Formele status 
In 2002 is de stichting Vrienden van Bariadi formeel opgericht.   

Doelstelling 
De algemene doelstelling van de stichting is het levensniveau van de vrienden in het Bariadi-
district te verhogen op een manier die hun onafhankelijkheid bewerkt.  

Bestuursleden en hun rol  
Naam  Rol 
Ans Geerlings Voorzitter met de aandachtsgebieden gezondheidszorg 

en sponsoring. 
Co Hartman Secretaris met de aandachtsgebieden water en 

irrigatie. 
Jan Reinders Financieel beheerder en aandachtsgebied voeding. 
Marjan van der Poel Aandachtsgebied hygiëne 
Roel van Lienen Aandachtsgebied onderwijs 

De bestuursleden worden intensief ondersteund door Gerrit Bunschoten en Hayo van de Ploeg.    

Om de stichting bekendheid te geven onder onze sponsoren is een folder ontwikkeld die wij vorig 
jaar met trots hebben gepresenteerd.  
Diegenen die de folder niet kennen verwijzen wij graag naar de bestuursleden voor een 
exemplaar.  

Het beleid van de stichting ten aanzien van het Bariadi district en de huidige situatie daarvan. 

 

Voor de verschillende aandachtsgebieden maken we zgn. deelplannen, waardoor te nemen acties  
en benodigde financiën snel inzichtelijk te maken zijn.   

Wij zijn van plan om jullie via een nieuwsbrief als deze in de toekomst op de hoogte te houden 
van de actuele situatie per aandachtsgebied.   

Hygiëne 
Ons beleid valt uiteen in twee onderdelen, namelijk goede voorlichting geven m.b.t. hygiëne met 
behulp van ondersteuning door een lokale medical assistent (Nyalali). En daarnaast geldelijke 
ondersteuning geven aan de bouw van toilet- en badgelegenheid op de verschillende erven. 
De actuele situatie is dat op dit moment op 5 erven toiletten aanwezig zijn en op 4 erven zijn 
toiletten in aanbouw. Er wordt een inventarisatie gedaan welke erven in aanmerking komen voor 
nieuw te bouwen toiletten.    

Voeding 
Ook voor dit onderdeel valt het beleid uiteen in twee onderdelen. In tijden van nood (droogte) 
vindt directe ondersteuning plaats met geld voor voedsel. Ten tweede wordt ondersteuning 
geboden aan initiatieven van de lokale bevolking om self-supporting te worden in de 
voedselvoorziening. 
De actuele situatie is dat de laatste berichten weer duiden op een hongersnood. Er is inmiddels 
financieel bijgesprongen, maar we gaan gericht met deze financiële steun om.  

Water 
Het beleid is dat ondersteuning wordt gegeven aan planmatige initiatieven om waterputten direct 
bij de leefomgeving te realiseren.De actuele situatie is dat er 5 pompen naar tevredenheid zijn 
gerealiseerd en op dit moment wordt aan 3 putten gewerkt. Een inventarisatie moet laten zien 
welke locaties nog in aanmerking komen voor waterputten. Het onderhoud aan de pompen is 
geregeld doordat er per dorp één persoon is opgeleid.  

Irrigatie 
Als er in de omgeving een pomp aanwezig is, kan door middel van irrigatie de afhankelijkheid 
van regen worden verminderd. We stellen eenvoudige materialen beschikbaar om snel en 
goedkoop irrigatie mogelijk te maken.  
De actuele situatie is dat de beschikbaar gestelde materialen nauwelijks worden gebruikt, door 
verschillende oorzaken. Een enkeling heeft wel initiatief genomen om irrigatie zelf te regelen 
(Moses en Peruthie doen dat zelfs erg goed). De komende tijd zullen we gebruiken om te 
achterhalen of de problemen die worden ervaren opgelost kunnen worden. We zullen proberen te 
adviseren hoe hiermee omgegaan kan worden.  

Gezondheidszorg 
Het beleid van de stichting is om maximale ondersteuning te verlenen aan de activiteiten van het 
Somanda Hospital. Deze ondersteuning is veelal door sponsoring van medisch basismateriaal. 
De actuele situatie is dat er in de afgelopen jaren inmiddels diverse containers met materialen 
beschikbaar zijn gesteld en recent zijn veel operatiematerialen richting Tanzania gegaan. De 
werkzaamheden van het ziekenhuis worden erg goed ondersteund door al deze materialen. In 
september heeft een reisgezelschap voor  1000,-- aan operatiematerialen meegenomen en deze 
ter plaatse bij het ziekenhuis bezorgd.   

Onderwijs 
Het beleid van de stichting is dat we brede ondersteuning geven aan de primaire en secundaire 
opleiding van de kinderen van onze vrienden. 
De actuele situatie is dat op dit moment een inventarisatie gedaan wordt welke kinderen in 
aanmerking komen voor opleiding. Gezien de financiële mogelijkheden van de stichting op dit 
moment gaat de aandacht uit naar de primaire school.   


