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Nr. 14, september 2011
Voedselsituatie in Tanzania
De voedselsituatie in het Bariadi District waar onze
vrienden wonen, staat er niet zo goed voor. En eigenlijk is dit een understatement:
ER HEERST HONGER!
De kranten staan bol van de nieuwsberichten over de
Hoorn van Afrika en de schrijnende beelden in het
journaal komen uit Somalië.
Maar ook onze vrienden wonen helaas in één van de
droogste gebieden van Tanzania.
De Stichting helpt uiteraard onze vrienden om voedsel
voor hun familieleden te kunnen kopen. Wij hebben dit
jaar al voor 12.500,-- bijgesprongen.
Hoe wordt dat geld besteed?
De groep die we ondersteunen bestaat op dit moment
uit 246 volwassenen en 216 kinderen onder de 12 jaar.
Ze krijgen hiervoor een bijdrage van 2.500,= dit staat
gelijk aan Tzs 5.250.000. We verwachten normaliter
dat dit genoeg is voor 6 weken.
In onze berekening krijgen ze per volwassene per dag
0,7 kg Mais en 0,1 kg Bonen. Samen is dit goed voor
950 Kcal / dag.
Voor elk kind onder de 12 jaar ontvangen ze de helft
van deze hoeveelheid.
Wij gaan ervan uit dat ze de overige 1000Kcal (vrouw)
tot 1500 Kcal (man) zelf bijeen schrapen, door toch nog
wat te oogsten.
Door de huidige stijging van voedselprijzen is het bedrag in de praktijk slechts voldoende voor 4 weken.
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Kortom, we geven ze voldoende om een beperkte periode van tekort te kunnen overleven, maar ook niet meer
dan dat. Het is geen vetpot!
Onze adviseur Gerrit Bunschoten is voor een aantal
maanden in Tanzania en heeft ons gerapporteerd over de
stand van zaken. De situatie is, zo bevestigde hij, zeer
schrijnend. De prijzen zijn zeer fors gestegen en de aanvoer van voedsel op de markten wordt steeds schaarser.
Gerrit laat ons weten dat onze vrienden niet meer in
staat zijn om het dure voedsel te kopen en hun eigen
oogsten zijn mislukt.
Wij moeten ervan uitgaan, zo meldt Gerrit, dat we dit
jaar nog een aantal malen zullen moeten bijspringen.
Dat houdt in dat wij aan het interen zijn op onze financiële situatie. Dit zijn financiën die onder andere gereserveerd zijn voor de educatie van onze kinderen!
Wij vragen u om ons financieel te steunen, zodat wij onze
en uw vrienden in staat stellen om deze slechte periode
door te komen.
Deze steun hebben wij gelukkig nog steeds kunnen geven
als er voedseltekorten waren en daardoor zijn er binnen
onze vriendenkring geen sterfgevallen voorgekomen
wegens honger. Dat willen we graag zo houden.
Wij en onze vrienden in het Bariadi District zijn u dankbaar voor uw steun en hopen dat u ons wilt helpen om te
blijven helpen in Tanzania!
Wij houden u op de hoogte van de gang van zaken.
Mocht u na het lezen van deze informatie een (extra)
gift willen geven:
ons rekeningnummer is 84 57 07 302.
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Bericht uit Tanzania
Op 19 augustus 2011 ontvingen we onderstaande email
van Stephen Masalu. Graag willen wij deze met u delen:
I am very happy to tell you all my thanks even on behalf of
the fellowship here in Tanzania. Thank you for food money. I HAVE RECEIVED LAST MONTH ON JULY 2011 from
Stephen s food money. I personally do ask myself: if you
could not be you, how could I survuve for this catastrophe
of hunger! Most of peasants for our area zo zone did not
harvest and even those who harvested, they got very little
crops. In our country, south of Tanzania got some crops.
But it is not enough for this people, even to export from
our country. We have heard in north of Kenya and Somalia
people are starving of hunger. In short the food for our
Africa is not good. So I tell you again thank you very much
for helping us your are doing as if stays in the bible acts
11:27-30 for the period of Jesus disciples because for
friend need. I end here, pass my greetings to all.
Your friend Stephen and Perepetua Masalu

Voor de vertaling van deze mail verwijzen wij u graag naar
de uitgebreidere versie van deze nieuwsbrief op onze
vernieuwde website. De site is nog (lang) niet klaar, maar
de komende tijd gaan we de informatie verder uitbouwen.
Welkom op: www.vriendenvanbariadi.org
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Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)
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Vertaling
van de mail van Stephen Masalu
Ik ben heel dankbaar dat ik namens de vrienden hier in
Tanzania de stichting kan bedanken. Dank voor de
voedselhulp! Ik heb vorige maand in juli 2011 geld
ontvangen voor voedsel van Stephen (Nkonya). Ik persoonlijk vraag mij af: als jullie er niet waren, hoe zou ik
kunnen overleven in deze honger ramp. De meeste
boeren in onze omgeving hebben geen oogst en zelfs
degene die wel iets konden oogsten hadden erg weinig. In ons land heeft het zuiden van Tanzania een klein
beetje oogst. Maar het is niet genoeg voor de mensen
en zeker niet voor de export. We hebben gehoord dat
in het noorden van Kenya en in Somalië mensen verhongeren. Kortom, de voedselsituatie in Afrika is niet
goed. Dus daarom bedank ik jullie nogmaals enorm
voor de hulp die jullie ons geven, zoals in de Bijbel
staat in Handelingen 11:27-30.
Ik eindig mijn mail hier, stuur mijn groeten door aan
iedereen.

Website
We zijn druk bezig om onze nieuwe website vorm te
geven.
De komende tijd zal er steeds meer informatie op de
website verschijnen.
Onze adviseur Gerrit Bunschoten is nu in Tanzania en zal
daar een aantal maanden verblijven.
Hij zal regelmatig (voor zover de mogelijkheden het toestaan) een column schrijven. De eerste twee zijn reeds
verschenen en kunt u vinden op de website onder de
button Column Gerrit Bunschoten .
Er zullen er meerdere volgen!
Wij nodigen u daarom uit om regelmatig een kijkje te
nemen op www.vriendenvanbariadi.org zodat u vroegtijdig op de hoogte bent van onze werkzaamheden in het
Bariadi-district.

Nieuwsbrief
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om nogmaals onder uw aandacht te brengen dat het mogelijk is
om de nieuwsbrief in het vervolg per email te ont vangen.
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. Dit geeft ons meer financiële ruimte
om onze projecten in Tanzania te bekostigen.
Als u ook voor deze wijze van communiceren kiest,
laat dat ons dan weten via ons emailadres:
info@vriendenvanbariadi.org

Dank
Namens onze vrienden in Tanzania danken wij al onze
sponsors en donateurs voor hun bijdrage om ons werk in
Tanzania mogelijk te maken.

Jullie vriend Stephen en Perepetua Masalu

Vrienden van Bariadi is ook actief op Facebook.
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