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Van de voorzitter,   

Graag praat ik u bij over de wat er zich in de afgelopen 
periode heeft afgespeeld. 
In de eerste plaats is het bestuur erg ingenomen met 
de komst van een nieuwe adviseur, Tony Stanton. 
Tony is bekend met de stichting en is in het verleden al 
vaker op bezoek geweest bij onze vrienden in Tanza-
nia. Hij is daarom geen onbekende zowel hier als daar. 
Tony zal zich o.a. bezig houden met het onderhouden 
van de contacten met allen die betrokken zijn bij de 
polikliniek DIANA . Ook zal hij het bestuur ondersteu-
nen in het aandachtsgebied sponsoring en het bestuur 
zal hem kunnen betrekken bij andere vraagstukken 
rond de doelstellingen van de stichting. 
   
In maart jl. ben ik samen met Tony Stanton en zijn 
zoon Koen naar Tanzania geweest. 
Wij hebben daar in het kader van het bewaken van de 
financiële processen en rond het afbouwen van de 
polikliniek DIANA in Dit ima en het opstarten van het 
nieuwe proj ekt school in Dit ima , bezoeken gebracht 
aan en besprekingen gevoerd met verschillende instan-
ties en mensen, bijvoorbeeld met verschillende over-
heidsfunctionarissen van het Bariadi District Offices, 
met de burgemeester/chairman van Ditima en Dutwa, 
met een gemeenteraadslid van het Bariadi District, 
met de leiding van de polikliniek en de school in Diti-
ma, etc. 
We zorgen niet alleen voor de schoolbanken, maar 
zullen ook (en daar gaan we in de komende maanden 
aan werken) het schoolgebouw aanpakken, we zullen 
zorg dragen voor leermiddelen en waar mogelijk  het 
onderwijspersoneel ondersteunen.  
   
Honger 
En tot slot, de afgelopen drie maanden heeft de stich-
ting voedselhulp gegeven omdat de prijzen van het 
voedsel door het mislukken van de oogst door droogte, 
zo hoog werden dat onze vrienden niet in staat waren 

om eten te kopen. Per maand gaat het om een bedrag 
van  2.500. 
Het wachten is op de volgende oogst en/of de mogelijk-
heid dat de overheid bijdraagt in het aankopen van voed-
sel. 
Iedere maand is het weer spannend. We houden continu 
contact met ons aanspreekpunt in Tanzania om te horen 
hoe het er voor staat en spelen dan op de actuele stand 
van zaken in. 
Mocht u ideeën hebben of wilt u naast een geldelijke 
bijdrage, ook een andere bijdrage in welke vorm dan ook 
willen doen dan bent u daartoe van harte uitgenodigd.    

Laat één ding gezegd: onze vrienden in Tanzania zijn u 
ongelofelijk dankbaar dat u met hen wilt delen en hen 
wilt helpen een toekomst op te bouwen.   

Haijo van der Ploeg, voorzitter  

 

Educatie  

Individuele sponsoring kosten secondary school. 
Wij hebben besloten dit jaar 24 kinderen te sponsoren 
voor een bedrag van 45,= per kind.  
Het gaat in alle gevallen om kinderen waarvoor eerder 
afspraken zijn gemaakt. Ook hebben we besloten vanuit 
de algemene middelen van de stichting geen nieuwe 
kinderen meer individueel te sponsoren. Uiteraard maken 
we wel de lopende verplichtingen af en kunnen de kinde-
ren hun opleiding afmaken. Voor de komende jaren zal 
een beleid geformuleerd worden gericht op het scheppen 
van randvoorwaarden waarbinnen onze vrienden beter in 
staat zullen zijn zelf de kosten voor hun schoolgaande 
kinderen te dragen.  
Daarover later meer informatie. 
Natuurlijk blijven wij voor educatie/individuele sponso-
ring geoormerkte giften voor dit doel besteden. 

Rob van Nunspeet  

Meshack en Nga'Gila Hayo  

Beide jongens kennen we al jaren. Ze werden voorzien van 
eten en drinken bij Pharles op het erf.  

Hoe zag hun dagelijkse leven eruit tot 2010? 
Beide jongens, nu 17 jaar, hadden veel schoolverzuim. Als 
wij er waren liep Meshack achter de koeien aan. Aan hem 
merkten we dat hij erg geïnteresseerd was in het leren 
van nieuwe dingen. 
Nga'Gila Hayo, zagen wij vaak treurig rondlopen. 
Zijn dagelijkse taak was het om wat hand en span diensten 
voor Suzanne, de oudste vrouw van Pharles, te verrichten.  

Vrienden van ons hebben (in overleg met Pharles) besloten 
om beide jongens naar een kostschool te laten gaan.  
In februari 2011 hebben wij de jongens opgezocht in hun 
school. Wat een bijzonder weerzien was dat! 
Nu zijn zij opeens in opleiding. Twee jongens die ervoor 
willen gaan. 
Nog wat onzeker en beduusd poseren zij, voor het eerst in 
hun leven keurig gekleed, voor de camera.   

Zij kregen en grijpen deze kans om door deze opleiding 
een basis te kunnen leggen voor een goede toekomst. 
Veel succes jongens! 

Emmy Gooijer 

 

http://www.vriendenvanbariadi.org
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Schoolbanken voor Ditima  

Na presentatie van het plan van aanpak op 27 april jl. 
heeft de Rotary Huizen Oostermeent definitief groen 
licht gegeven voor de bekostiging van ons project 
Schoolbanken Primary School Dit ima . Er is  9.150,- 

beschikbaar om nieuwe schoolbanken te maken voor 
bijna 600 kinderen en dat is geen overbodige luxe!  

  

Met dank voor het voorbereidende werk tijdens de 
bezoeken aan onze vrienden van Dick & Emmy, Edzo & 
Ellen, Haijo, Tony en Koen in februari en maart, kon 
het plan van aanpak snel rondgemaakt worden.   

Stephen Nkonya is onze projectleider. Hij wordt in 
Ditima geholpen door een enthousiaste jonge leer-
kracht van de school, George Kishimba.  
Didas is onze timmerman.  

Het mooie van het project is dat er meerdere doelen 
mee gediend worden. Natuurlijk is het eindresultaat 
dat er schoolbanken komen en dat is vooral fijn voor 
de kinderen. Maar het levert ook veel lokale omzet 
(hout, aankoop gereedschap, transport) en werk op 
zodat het mes aan meerdere kanten snijdt. Half mei 
meldde Stephen dat al 15 schoolbanken klaar waren.  

De verwachting is dat in de loop van juli het project kan 
worden afgerond. 
Daarna ga ik me storten op het zoeken naar sponsors om 
schoolgebouw op te knappen af te bouwen. Daarvoor zal 
een bedrag van  25.000 tot  30.000 nodig zij n. Wat 
eerste contacten die ik gelegd heb stemmen hoopvol!  

Rob van Nunspeet  

 

Visit to the Diana Dispensary, Ditima 

 

March 2011  

Together with Hayo van der Ploeg, Chairman of the 
Foundation and Koen Stanton my son, who together with 
Jacqueline Pashley were responsible for the building of 
the dispensary in 2009/2010; I initiated the visit in March 
this year to a) evaluate the current use and condition of 
the dispensary and amenities  b) analyze the status and 
development of the medical support and c) put in place 
further improvement and maintenance projects.  

On arrival at the dispensary, we were pleasantly 
surprised with the condition of the building; the staff 
house and all the basic functions were operational. When 
I say that all basic functions were operational 

 

patients 
were being treated, clinical officer Japheth S. Bleki 15 
patients per day (registered) and the nurse probably 20 
to 30 patients per day. Medical supplies are ordered and 
delivered on a regular basis. There is running water (the 
pump is working), the solar system electric light for the 
night hours. What we did find somewhat disturbing was 
the lack of maintenance carried out on the off-sites 

 

toilets, septic tank, sewage etc. The staff house is 
almost finished 

 

however, still no electricity via solar 
system, septic tank, soak pit, toilets not yet finished.   

During a visit to the Bariadi District Offices we met with 
Mr. Philip Hella (District Executive Director), Mr. John    

Assey (District Medical Officer) and Mr.P.Ndarugiliya 
(Acting District Engineer). My personal thanks to the 
District Management for their continual support and 
commitment. We discussed at length the status of this 
project; who needs to do what, who will finance and carry 
out the work 

 
completion, and further maintenance. We 

also took this opportunity to introduce our friend on the 
ground in Bariadi district, Stephen Nkonya 

 

he represents 
the foundation and will follow through the activity plan 
with the district.   

Since returning from Tanzania I have issued a report, with 
recommendations and planning to the Foundation 

 

subsequently the content has been agreed. We have 
communicated the contents of the report to the District 
Offices and Stephen Nkonya. We are now in the process of 
executing the recommendations.   

In concluding I must say that this visit was enlightening in 
more ways than one 

 

first and foremost having people on 
the ground representing the foundation more or less 
guarantees a successful project 

 

Koen and Jacqueline 
during the construction and Stephen with the follow up. I 
sincerely hope that due to this success the foundation can 
win over more sponsors to fund other similar projects with 
the objective of helping our friends in the Bariadi district.    

Tony Stanton  

 

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

