
Van de voorzitter, 
  
Het is niet zo lang geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen. 
Toch is er inmiddels al weer veel gebeurd en willen wij u daar deelgenoot van maken. 
Zo krijgen wij de eerste berichten binnen dat onze vrienden een slechte oogst verwach-
ten. Oorzaak is weer een lange periode van droogte. Wij zullen dan ook binnenkort geld 
naar hen overmaken. 
Mocht u willen helpen om hen te ondersteunen, uw gift is van harte welkom op rekening 
nr. 84 57 07 302 t.n.v. de stichting o.v.v. “voedselhulp”. 
Verder hebben wij goed nieuws over de bouw van de polikliniek. Er wordt op dit mo-
ment hard gewerkt en als alles goed blijft gaan, dan zal de polikliniek eind van het jaar 
klaar zijn. 
Onze vrienden Koen en Jacqueline, die de bouw begeleiden, zijn zeer enthousiast en 
voelen zich ook thuis in Tanzania. 
Tot slot zal Jan Reinders, onze penningmeester, u inzicht geven in onze financiële situa-
tie van het afgelopen jaar. 
Mede namens onze vrienden in Tanzania danken wij u hartelijk voor de donaties in de 
afgelopen periode. 
 

Ans Geerlings, voorzitter 

 
Gezondheidszorg 

 
Het is volbracht….  
Zo voelt het nu, terwijl de bouw op 6 
september 2009 begonnen is. De inspan-
ningen van Koen Stanton en Jacqueline 
Pashley worden beloond. 
Er komt een polikliniek in Ditima! 
 
Na een lange voorbereiding, volgde de 
spannende tijd of alles wel zou lukken. 
Het omgaan met het denken en de werk-
wijze van de Tanzaniaan en hoe wij hier 
doorheen konden komen en toch met hen 
samen iets tot stand brengen. De vele 
gesprekken die gevoerd zijn met de over-
heid om samen dit project tot een goed 
einde te brengen.  
Het rekening houden met de structuren 
zoals die in Tanzania gelden en met res-
pect voor elkaar, samen ontdekken wat de 
beste weg is. 
De eerste gesprekken met een aspirant 
aannemer waarbij Pharles alles vertaalde 
vanuit het Engels naar het Swahili en weer 
vice versa. 
 

 
Pharles heeft daarbij ook zijn kennis van 
bouwen laten zien en bleek een goed 
adviseur te zijn. 
De tomeloze inzet en het doorzettings-
vermogen van Koen en Jacqueline, lettend 
op de details en toch de grote lijnen niet 
uit het oog verliezend. 
De teleurstellingen die verwerkt moesten 
worden; aannemers die afhaakten of die 
om nog meer geld vroegen. 
Materialen uitzoeken, keuren, opmeten, 
nameten enz.  
Dit alles heeft na maanden geresulteerd in 
een contract met Sylvester, een vakkundi-
ge aannemer. 
 
Het is begonnen! We zijn enthousiast en 
over een paar maanden zal de polikliniek 
in Ditima haar deuren openen. 
Wordt vervolgd! 
 
 
Foto’s van de bouw vindt u verderop in 
deze nieuwsbrief. 
 
 

 
 
 

Van Koen en Jacqueline 
 
Eind augustus is de vrachtwagen van het 
District naar Ditima gegaan om alle bak-
stenen van de originele bouwplaats naar de 
nieuwe bouwplaats met water over te 
brengen. Donderdag, 17 september  zijn 
we zelf naar Ditima geweest voor een 
tussentijdse bouwinspectie en om de korte 
termijn planning door te nemen. De aan-
nemer is klaar met de fundering en zal 
deze week nog aanvangen met de muren. 
De motivatie van de locale bevolking is 
super en is overweldigend. Ze hebben al 
bakstenen gemaakt, alle stenen en zand  
  

 
verzameld, een waterput gegraven en zijn 
op dit moment gravel aan het produceren. 
Elke ochtend om 6 uur staan ze te kloppen 
op de deur van de aannemer om samen te 
kunnen beginnen. De voorraad administra-
tie is van goede kwaliteit. Naast het be-
waken van de materialen zorgt de aanne-
mer ervoor dat de materialen “gebruikt” 
in lijn zijn met de materialen “te gebrui-
ken” volgens de Bill of Quantities. Al bij al 
was het weer een fantastische dag hier in 
Tanzania. Eén uit zo velen…. 
 

Koen Stanton en Jacqueline Pashley 

 
Financiën 

 
Van de penningmeester… 
 
Het afgelopen jaar heeft de stichting dank 
zij uw giften en bijdragen wederom daad-
werkelijk hulp kunnen verlenen aan onze 
vrienden in Tanzania, in het Bariadistrict. 
Daar zijn wij u ongelofelijk dankbaar voor. 
En wij willen u graag laten weten op welke 
wijze de ons toevertrouwde middelen zijn 
besteed. 
Aan donaties en giften kwam in 2008 een 
bedrag binnen van € 18.200, aan bankrente 
€ 1.500; totaal € 19.700. 
Dit bedrag is als volgt besteed: aan voeding 
€  9.425, aan onderwijs € 6.250, aan de 
bouw van oventjes werd van € 4.430 uitge-
geven en aan reparatie van daken € 1.450.  
Tot slot werd uitgegeven aan bureaukos-
ten, assurantiepremie, bankkosten, het 
drukken/verzenden van nieuwsbrieven 
etc.€ 2.133; totaal aan uitgaven €  23.688.   
Het aldus ontstane tekort van € 3.988 werd 
gedekt uit de aanwezige middelen. 
 
Hiernaast werd door een aantal donateurs 
een bijzondere bijdrage overgemaakt van 
in totaal € 12.800. Dit bedrag moet dienen 
voor het in 2009 uit te voeren onderzoek 
en evaluatie van de doelstelling van  de 
stichting. In 2008 werd reeds een bedrag 
van € 4.678 besteedt, de rest is aangewend 
in 2009. Over de uitkomsten van dit  

 
onderzoek wordt in deze en de komende 
nieuwsbrieven verslag gedaan. Ook de 
komende tijd hoopt de stichting op uw 
donaties en giften te kunnen rekenen. 
Voor dit jaar luidt de begroting:  
onderwijs                                   €   4.000 
gezondheidszorg                         €   8.600 
voeding                                      €   5.700  
hygiëne/toiletten/waterpompen €   1.400 
bureaukosten et cetera               €   2.000 
Totaal                                        €  21.700  
 
Mogen wij namens onze vrienden in Tan-
zania ook nu weer een beroep doen op uw 
vriendschap? Uw donaties, giften en bij-
dragen zijn van harte welkom op Fortis 
Bank, bankrekeningnummer 84 57 07 302 
t.n.v. Stichting Vrienden van Bariadi,  
Apeldoorn. 
 
Tot slot willen wij niet onvermeld laten 
de bijdrage van € 40.000 die wij hebben 
ontvangen voor de bouw van een polikli-
niek in Ditima. In deze en in voorgaande 
nieuwsbrieven hebben wij u daar al van 
verteld. Het hele dorp is bij de bouw be-
trokken en u kunt zich voorstellen hoe blij 
onze vrienden in Ditima daar mee zijn.  
 
Wilt u uw gift aan een specifiek doel be-
steden, laat dat dan weten door dit te 
vermelden bij uw overschrijving of mail 
met: info@vriendenvanbariadi.org 



Voortgang van de bouw van de polikliniek 
 

 
 
17-09-2009 De constructie voor de pilaren 
aan de voorkant van de polikliniek 
 
 

  
 
De bouw is begonnen 

 

 

 
 

 
 

 Alle muren, zowel de buitenmuren als de 
interne muren zijn gebouwd. Op de foto 
ziet het er indrukwekkend uit en in het 
echt doet dit er niets aan af. Ook voor ons 
is het spannend als er weer een bouwin-
spectie wordt uitgevoerd. De muren zijn 
gecheckt en de fundering en de muren 
zijn prima in orde, nu op naar het pan-
nenbier!!  
 
Namens onze vrienden in Tanzania danken 
wij al onze sponsors en donateurs voor 
hun bijdrage om dit allemaal mogelijk te 
maken. 
 

 
 
 

Overlijdensberichten 
 
Naast enthousiaste en opgetogen verhalen over de bouw van de polikliniek, ontvingen we 
op 4 oktober jl. het volgende bericht van Koen en Jacqueline: 
 
1,5 week geleden toen wij hier niet waren 
is de zus van Peter Shimbi overleden. Zij 
woonde in Bariadi en Peter is overgeko-
men voor de begrafenis. Gisteren, zater-
dagochtend, is Petro Nilla overleden in het 

 
ziekenhuis te Mwanza. Twee weken gele-
den hebben we hem nog gezien en met 
hem gesproken. Hij maakte toen nog 
een goede indruk. Voor ons was zijn over-
lijden geheel onverwacht dus. 
 

 

Ook deze berichten willen wij met u delen. 

 

 

 

 

 
Stichting Vrienden van Bariadi 
Kervelstraat 48 
7322 PW Apeldoorn 
Telefoon:  (055) 366 21 70 
 (033) 245 45 82 
Fax: (033) 245 60 61  
Email: info@vriendenvanbariadi.org 
Website: www.vriendenvanbariadi.org 
 
 
Handelsregister KvK Amersfoort nr 32094089 
 
Fortis bank: rekeningnummer 84 57 07 302 
 
Door Belastingdienst aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) 
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