Van de voorzitter,

Gezondheidszorg

Het is alweer ruim een maand geleden dat Hubert, Marian, Nel en ik naar Tanzania zijn
geweest.
Ik vond het hartverwarmend om onze vrienden weer terug te zien. En natuurlijk de
ontmoeting met Koen en Jacqueline. Wij hebben veel gelachen, lekker bijgepraat en
ook veel zaken kunnen doorspreken. De insteek van deze reis was om inzicht te krijgen
in de mogelijkheden van onze Tanzaniaanse vrienden en om te zien of wij met hen keuzes kunnen maken om hun zelfstandigheid te vergroten en hun financiële afhankelijkheid van ons te verminderen. Dit was geen eenvoudige opgave. Zeker niet toen ik bemerkte dat de energie vooral bij de ouderen was afgenomen. Zij hadden een periode
van honger en droogte gehad, die nog niet geheel achter de rug is. Ondanks dat wij door
de vele giften in hun nood hebben kunnen voorzien is het voor onze vrienden de afgelopen periode zwaar geweest.
Ik heb zelf tijdens deze reis kunnen ervaren wat warmte, tegenslag en de voelbare
armoede met je doet. Dit gaf de mogelijkheid om het ouder worden, de afname van
energie en ook de veranderingen in de maatschappij met hen te bespreken. Onder andere de jongeren, die de dingen op hun wijze willen overnemen en de veranderende plek
voor de ouderen. Kortom wij hebben boeiende en zinvolle gesprekken gevoerd.
Verder is er veel tijd besteed aan de ontwikkeling van de polikliniek.
Ook was het prachtig om de fornuisjes in gebruik te zien. Er wordt veel gebruik van
gemaakt. Wij hebben vaak gehoord dat de vrouwen enorm blij zijn dat zij niet meer in
de rook staan.
Het onderwijs is volop in ontwikkeling. Er is een grote behoefte aan leraren, goed en
voldoende materiaal. Maar het belangrijkste is de motivatie van de jongeren om naar
school te gaan. Dit kwam er in de vele gesprekken die wij met de jongeren hebben
gehad ook wel uit.
Wij hebben een Tanzania gezien, dat volop in ontwikkeling is, waar veel veranderingen
gaande zijn en waar de ouderen hun plek weer moeten hervinden.

Van Koen en Jacqueline
Nadat Tony Stanton en Cor Gooijer in mei
2008 terugkwamen uit Tanzania, hebben
zij en de stichting niet alleen de sponsors
weten te bereiken met het project: een
polikliniek in Ditima. Nee, ook ons hebben
ze enthousiast weten te maken. Een duidelijk plan en een goed verhaal was genoeg
voor ons. “Wij willen ook graag iets bijdragen aan het project, wij gaan naar
Tanzania om de projectcontrole en coördinatie op ons te nemen”.
Wat neem je allemaal mee om 7 maanden
te overbruggen in Tanzania? Tja, van alles
dus. Na enig schipperen, afstrepen, aan de
kant leggen en kiezen of delen, onze koffers gepakt en het vliegtuig in. Op 10 februari 2009 was de grote dag, ons vertrek
naar Tanzania, op naar de polikliniek in
Ditima!

Aangekomen in Tanzania bij de vrienden
van de stichting (en nu ook onze vrienden), is de gastvrijheid onder de mensen
ondanks de armoede hartverwarmend.
Voor deze mensen wil je echt dat de polikliniek er komt, dat verdienen ze! De
start van de bouw lag echter niet om de
hoek op ons te wachten, hiervoor moesten
we eerst nog wat obstakels overwinnen.
Maar nu zijn we op het punt beland dat
we de start van de bouw in het vizier
hebben! De grond is van de polikliniek, de
aannemer heeft zijn contract met ons
getekend en het budget is zo goed als
rond. De waterput wordt op dit moment
gegraven en dan “ready to go!”.
Koen Stanton & Jacqueline Pashley

Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd met
betrekking tot de voortgang van de plannen voor de bouw van de polikliniek. Daarbij heeft onze reis naar Tanzania veel
opgeleverd. De plannen zijn flink opgescherpt voornamelijk door de aanwezigheid
van Koen en Jacqueline. ADRA heeft als
partner niet aan de verwachtingen voldaan, Koen en Jacqueline zijn de zaken
aan het recht trekken
Belangrijkste punten zijn:
 Opstellen van een goed budget (materieel en financieel)
 Zorgen voor de een water pomp bij de
polikliniek
 Huizen voor de dokter en de verpleegkundigen.
Daarnaast zijn er gesprekken met de

verschillende instanties gaande die er
voor moeten zorgen dat het geheel goed
geborgd wordt in het gezondheidszorg
systeem van Tanzania.
Het zou een avontuur worden en dat is
het ook!
Op dit moment ligt de bouw stil! Er is een
nieuwe bouwlocatie gevonden waar goed
en genoeg water is.
Het gaat de goede kant op en dit gehele
project geeft een goed inzicht ( voor
zover wij dat nog niet wisten) in hoe
procedures gaan in Tanzania.
Voor de stichting zijn dit goede ervaringen
waar wij veel van leren.
Eind van het jaar kan de dispensary er
staan.
Wij houden u op de hoogte!

Fornuisjes
De mensen die in Tanzania zijn geweest
hebben de fornuisjes zien werken in de
praktijk.
Het blijkt een succesverhaal te zijn!
Zij kwamen terug met 17 aanvragen voor
het plaatsen van een fornuisje. Daaruit
blijkt dat de vrouwen er erg blij mee zijn.
Wel hebben we ontdekt dat ze nog moeten
leren ermee om te gaan. Bovendien, en
dat is achteraf gezien erg bewerkelijk
gebleken, moet hout wel wat kleiner worden gemaakt. Voorheen schoven ze de
lange stukken hout gewoon steeds verder
in het open vuur en nu moet het hout echt
gehakt worden!
Ook zijn er wat onregelmatigheden geconstateerd die binnenkort zullen worden
verholpen.
Op de lange termijn is het een goede investering, ook al omdat het de gezondheid
van de vrouwen ten goede komt
Daarom doen we weer een beroep op u om
een fornuisje te adopteren voor onze
vriendinnen in Tanzania. Een fornuisje
komt ruwweg op € 95,- geplaatst en wel.

Spontaan hebben we al een bedrag van
€ 825,- ontvangen. Een fantastisch gebaar
van verschillende mensen: via Co Hartman
kwam er € 500,- binnen van iemand met
wie hij correspondeert, een familielid van
deze gulle gever gaf € 50,-. Hierdoor
geïnspireerd gaf ook een ander familielid
€ 100,-.
Het verjaardagsfeestje van Co Hartman
zelf: geen cadeaus maar geld voor de
fornuisjes: resultaat € 175.,We weten nog niet of er ook daken moeten worden vervangen, want grasdaken
kunnen door de hitte van de pijp in brand
vliegen. Vervanging kost € 105,- per dak.
U ziet uw hulp is hard nodig. Laat uw hart
spreken en stort een bedrag op de rekening van de Stichting Vrienden van Bariadi
te Breukelen, onder vermelding “fornuisjes”.
U wordt in ieder geval alvast hartelijk
bedankt namens onze vrienden in het
Bariadi district.

Water
Op het gebied van de waterputten gaat
het niet zoals wij voor ogen hadden. Van
de 5 pompen die er zijn, werkten er tijdens ons bezoek nog 3. Eén lag er helemaal uit elkaar, een ander zat op slot
en zou gemaakt worden en één van de
pompen werkt in de maanden augustus tot
en met oktober niet vanwege de lage
waterstand. Ook leken de putten in aanbouw geen vooruitgang geboekt te hebben.
Dit alles was een zware tegenvaller!
Men lijkt weinig interesse te hebben in
een waterput naast het huis, dit maakt dat
het project erg moeizaam loopt.

Bovendien is het moeilijk te begrijpen dat
het hebben van een mobiele telefoon wel
weer heel belangrijk lijkt te zijn. Tegenstrijdigheden waar we in onze reis veel
tegen aan zijn gelopen en denkwijzen die
voor ons moeilijk zijn te begrijpen.
Maar we houden de moed erin en zoeken
naar wegen om verder te gaan. Op het
moment zijn we, o.a. in samenwerking
met een student van de Universiteit van
Amsterdam, aan het onderzoeken wat de
redenen van het moeizame verloop kunnen
zijn. Hopelijk leidt dit in de toekomst tot
mogelijkheden om onze vrienden toch van
water te voorzien!

Loop naar de pomp….
Maandag wasdag in Bariadi:
Zij vult haar emmer tot de rand met
schoon water uit de pomp.
Met een vloeiende beweging, die veel
kracht vraagt, belandt de zware last op
haar hoofd.
Met kaarsrechte rug wandelt ze met gemak de korte weg naar haar huisje.
Wat een verschil met vroeger toen ze nog
de lange weg naar de rivier moest afleggen.
De grote pan met water komt op haar hout
vuurtje, snel tot het kookpunt.
Buiten hurkt ze neer en strooit waspoeder
in een grote metalen gedeukte bak.
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Daarin mengt ze koud met heet water tot
het de juiste temperatuur heeft.
Haar handen boenen routinematig de
vlekken uit het kledingstuk.
Ondertussen houdt zij haar twee kleintjes
die om haar heen spelen, in de gaten.
Nu nog even uitspoelen en wringen...
met een flinke armzwaai belandt haar was
op de waslijn.
Binnen enkele uren zal de was droog
zijn. Tevreden verzucht ze:
"Lopen naar de pomp maakt van wasdag,
een makkelijke dag."
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Dank
Namens onze vrienden in Tanzania danken wij al onze sponsors en donateurs voor hun
bijdrage om dit allemaal mogelijk te maken.
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