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Van de voorzitter,   

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbrief van 
ons hebt ontvangen. Dat komt door de ontwikkelingen 
in 2010. In het bijzonder doordat er een aantal 
mutaties hebben plaatsgevonden in het bestuur.  

Onze voorzitter Ans Geerlings heeft plaatsgemaakt 
voor een nieuwe voorzitter.  
Ook Co Hartman, Roel van Lienen en Marian Geerlings 
hebben hun functie ter beschikking gesteld. Daarnaast 
hebben wij afscheid genomen van 2 adviseurs die zich 
belangeloos hebben ingezet voor de stichting: Ineke 
Schop en Haijo van der Ploeg. 
Vanaf deze plaats bedanken wij hen voor hun 
ongelofelijke inzet in al die jaren. Op een nadere 
datum zullen zij nog in het zonnetje worden gezet.  

In het bijzonder Ans Geerlings, de initiator van de 
oprichting van de stichting, willen wij op deze plaats 
extra in het zonnetje zetten. Door haar inzet is de 
Stichting geworden wat zij nu is: een platform voor 
allen die de Vrienden van Bariadi een warm hart 
toedragen. Dankzij haar inzet zijn vele initiatieven 
ontwikkeld die er toe hebben geleid dat onze vrienden 
in Bariadi in een steeds grotere mate van 
onafhankelijkheid hun leven konden ontplooien. En we 
zien daar de vruchten van. Onder andere onder haar 
bezielende leiding beschikken de mensen in Ditima nu 
over een polikliniek.  

Ook de andere bestuursleden hebben met veel geduld 
en inzet en met eigen initiatieven zaken in gang gezet.  
Roel die de jongeren een toekomst bood door het 
onderwijs te promoten en de jeugd met middelen te 
ondersteunen zodat ze een eigen toekomst kunnen 
gaan opbouwen.  
Co die in vele zaken op een praktische en creatieve 
wijze meedacht als secretaris en later als 
penningmeester. Bovendien was hij ook 

verantwoordelijk voor het aandachtsgebied water en 
irrigatie. Bij zijn bezoeken aan Tanzania straalde zijn 
enthousiasme af op de zaken die hij aanpakte. 
Marian die de zorg op zich nam voor de hygiëne, met 
name de bouw van toiletten en badgelegenheden. Zij gaf 
daar met veel verve leiding aan. Door haar inzet 
beschikken vele van onze vrienden in Bariadi daar nu 
over. 
Dank ook aan Ineke Schop die het bestuur adviseerde en 
ondersteunde door mee te helpen beleidsplannen te 
schrijven en meedacht over de richting waarin de 
stichting zich ontwikkeld. Zonder de hulp van deze 
vrijwilligers waren we niet zover gekomen.   
De stichting denkt met veel respect en dankbaarheid aan 
jullie terug.   

Wij verwelkomen ook nieuwe bestuursleden: Rob van 
Nunspeet en Rob van der Capellen. Eerstgenoemde gaat 
zich inzetten op het aandachtsgebied educatie en 
laatstgenoemde heeft het penningmeesterschap op zich 
genomen. Wij wensen hen heel veel creativiteit en 
enthousiasme toe.   

En dan uw nieuwe voorzitter. Ik ben als adviseur al jaren 
betrokken bij het wel en wee van onze vrienden en de 
stichting. Toen er een beroep op mij werd gedaan om 
samen met het bestuur leiding te gaan geven aan verdere 
stappen, ben ik daar met veel plezier op ingegaan. Ik zie 
er samen met de nieuwe en de bestuursleden van het 
eerste uur Hubert van Boheemen en Marjan van der Poel 
en onze adviseur Gerrit Bunschoten naar uit dat het een 
vruchtbare samenwerking mag worden.   

Ik sta open voor ieders inbreng. En denk niet, och wat ik 
te melden heb is niet zo belangrijk. Wel ik zeg je dit, 
onderschat de kleine gedachten niet! Kleine initiatieven 
en/of gedachten hebben grootse bewegingen in gang 
gezet.   

In de afgelopen periode is het bestuur verblijd met een 
prachtige financiële bijdrage van Rotary Huizen - 
Oostermeent voor de ondersteuning van het 
onderwijsproject. Verderop in de Nieuwsbrief leest u er 
meer over.  
Ook zullen andere bestuursleden iets vertellen over de 
stand van zaken in hun aandachtsgebieden. 
   
Met het nieuwe jaar weer binnen bereik, wens ik u namens 
alle Vrienden van Bariadi een gezond en voorspoedig 2011 
toe! 

Haijo van der Ploeg, voorzitter  

 

Het Bestuur  

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:  

Haijo van der Ploeg,  Voorzitter 
Marjan van der Poel,  Secretaris 
Rob van der Capellen,  Penningmeester 
Hubert van Boheemen,  Aandachtsgebied Gezondheidszorg 
Rob van Nunspeet,  Aandachtsgebied Educatie  

Gerrit Bunschoten, Adviseur  

  

Openingsceremonie polikliniek 
1 maart 2010 

http://www.vriendenvanbariadi.org
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Gezondheidszorg  

In maart 2010 is de polikliniek in Ditima geopend. Door 
de gift van de sponsor en het werk van onze vrijwillige 
projectbegeleiders Jacqueline Pashley en Koen 
Stanton, die daar door hun aanwezigheid gedurende de 
bouw ongelofelijk veel en belangrijk werk hebben 
verricht, is de bouw van de polikliniek mogelijk 
gemaakt. 
Ans Geerlings, onze toenmalige voorzitter, heeft 
samen met Jacqueline en Koen, twee 
vertegenwoordigers van de sponsor èn niet te vergeten 
met de betrokken lokale medewerkers in aanwezigheid 
van president Kikwete van Tanzania, de officiële 
openingsceremonie verricht.  

Wij zijn inmiddels alweer een paar maanden verder. Er 
is een verpleegkundige aan het werk en zij ziet 
dagelijks patiënten: voornamelijk moeder/kind zorg en 
EHBO. Zolang het doktershuis niet gereed is, is er nog 
niet altijd een dokter aanwezig. 
Het contact met de nieuwe verantwoordelijke DMO 
(District Medical Officer), John Sixus, is inmiddels per 
mail tot stand gekomen. 
De nieuwe DMO is in gesprek met een nieuwe 
aannemer om het doktershuis af te bouwen nu de 
vorige aannemer door een geschil met het district is 
afgehaakt. Hij zoekt o.a. ook voor ons uit waarom 
onze polikliniek nog niet op de dist rict lijst staat. Dit 

is belangrijk om in de logistiek voor de aanvoer van 
medicij nen te komen. Kortom er zijn nog genoeg 
uitdagingen waar we ons de komende tijd mee bezig 
gaan houden om de polikliniek optimaal te laten 
functioneren. 
John Sixtus (DMO) liet ons het volgende weten: 
People of Bariadi and especially those of Dit ima are 

very much pleased of the Dispensary DIANA

 

(De mensen uit het Bariadi-district  en in het 
bijzonder die uit Ditima zijn heel blij met de 
polikliniek DIANA).   

In een volgend bericht hoop ik wat cij fers te kunnen 
aanleveren en een bericht van de verpleegkundige te 
plaatsen. 

Hubert van Boheemen  

 
Rotary Huizen sponsort inrichting school in Ditima  

De Rotary Huizen - Oostermeent sponsort goede doelen. 
Onlangs werd ons bekend dat zij voor 2011 nog de 
mogelijkheid boden om projecten voor sponsoring voor te 
dragen. Door een snelle actie van Haijo en Gerrit is een 
projectvoorstel gemaakt gericht op de inrichting van de 
school in Ditima. Dat voorstel is gehonoreerd met een 
bedrag van bijna  10.000,-.   

Wat gaan we doen? 
Met dat geld gaan we voor 7 klassen schoolmeubelen 
laten maken.  
Dat willen we doen met ter plaatse aan te kopen hout en 
met arbeid van lokale timmerlieden. Op die manier heeft 
de sponsorbijdrage een meervoudige werking: de school 
wordt ingericht en dat is fijn voor de kinderen, lokale 
houtleveranciers hebben er omzet van en lokale 
timmerlieden inkomen. 
Als verantwoordelijke voor Educatie zal Rob van 
Nunspeet een concreet plan van aanpak opstellen dat 
daarna (begin 2011) met onze vrienden in Bariadi zal 
worden besproken.  

Dank! 
Mede namens de schoolkinderen in Ditima bedankt het 
bestuur de Rotary Huizen - Oostermeent voor de royale 
bijdrage. 

Rob van Nunspeet      

Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden  

Er breken nieuwe tijden aan voor de stichting Vrienden 
van Bariadi. Een nieuw bestuur, nieuw enthousiasme en 
nieuw elan. 
Daar horen ook nieuwe communicatiemiddelen bij. 
We zijn op dit moment druk bezig om de website te 
vernieuwen en aan te passen aan de toekomst. Ook de 
nieuwsbrief zal in 2011 in een nieuw jasje 
verschijnen. 
Nieuw ook is de mogelijkheid om de nieuwsbrief in het 
vervolg per email te kunnen ontvangen. 
Naast een snelle mogelijkheid om u op de hoogte te 
houden van wetenswaardigheden in Tanzania, scheelt 
dit de stichting ook aanzienlijk in kosten voor 
drukwerk en porto.  

Als u ook voor deze wijze van communiceren kiest, 
laat dat ons dan weten via ons emailadres 
info@vriendenvanbariadi.org

   

Marjan van der Poel  

 

Dank  

Namens onze vrienden in Tanzania danken wij al onze 
sponsors en donateurs voor hun bijdrage om dit allemaal 
mogelijk te maken.    

http://www.vriendenvanbariadi.org

