
Scholing:

  
Het zal iedereen duidelijk zijn dat wij niet 
beschikken over voldoende geld om elk 
kind binnen onze doelgroep te sponsoren 
voor scholing. Becijferd is dat hiervoor 
jaarlijks niet minder dan  23.000,-- 
nodig zou zijn. Het bestuur is op dit 
moment bezig om een adequaat plan   

op te stellen waar, binnen de grenzen 
van onze financiële mogelijkheden, 
zoveel mogelijk kinderen van kunnen 
profiteren. Het is de bedoeling dat er 
voor de start van het nieuwe schooljaar 
meer duidelijkheid is.  

Gedicht 40 jaar republiek Tanzania.   

Als druppels

  

Hoe kan ik hygiëne voorstaan als 
er geen stromend water op jouw 
erf is, of een deugdelijk toilet? 
Hoe praten over onderwijs als 

kinderen ziek zijn door infecties, 
of door ondervoeding zelfs 
nauwelijks kunnen spelen? 

Hoe spreken van veelzijdig eten als 
er slechts graan is om te zaaien 

waarvan als de oogst niet mislukt 
door droogte ugari wordt gegeten: 
meelballetjes met zout, dat elke dag 

opnieuw jouw enig voedsel blijkt? 
Hoe investeren in variatielandbouw als 
er geen regen komt of bevloeiing plaats 

kan vinden, kortom 

 

als er geen water is?  

Hoe kun jij, vriend, jezelf ontplooien als 
onder een corrupt bewind 
jij nergens kansen vindt, 

het maar moet zien te rooien, 
en financiële hulp als druppels

 

in een bodemloze put 
vol strijkstokken 

nauwelijks doel treft 
en jouw het heft 

uit handen is getrokken?  

Hoe meer te bieden dan
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Aan alle vrienden van Bariadi  

Allereerst onze hartelijke dank voor de giften, waarmee we de mogelijkheid kregen om 
leed te verzachten en leefkwaliteit te verhogen. In deze nieuwsbrief geven we 
informatie over wat er in 2003 en de afgelopen maanden met het geld is gedaan. 
Intussen hebben diverse (amateur)reisgezelschappen het district bezocht; een ieder 
was verrast door de vooruitgang die langzaamaan geboekt wordt.    

Somanda 

  
In maart dit jaar hebben we, voor de 
vierde keer alweer, een container kunnen 
laten verschepen met medische 
hulpgoederen voor het Somanda Hospital 
in de stad Bariadi. Zoals de meeste 
weten, zijn op dit ziekenhuis met een 
capaciteit van 120 patiënten, 3 artsen,  
1 tandarts en 1 anesthesist zo n 400.000 
mensen aangewezen. Aan zelfs de 
simpelste basismaterialen is een groot 
tekort. Hebben wij eerder dankzij 
donaties al ondermeer een operatietafel 
kunnen leveren, beademingsapparatuur, 
brancards, een tandartsstoel, dit keer 
was het de beurt aan 24 hooglaagbedden 
van een ziekenhuis uit Baarn. De 
container werd verder opgevuld met 
kleiner ziekenhuismateriaal, 
schoolspullen, en 16 seniorenbedden van 
een verzorgingshuis uit Naarden. De 
laatste zijn bestemd voor onze oudere 
vrienden, die hun oude botten nu niet 
langer te ruste hoeven te leggen op de 
kille, klamme grond.  

hospital:  

Het vervoer van de container heeft   
6.300,-- gekost, tevoren bijeengebracht 

door sponsors. De materialen zijn 
inmiddels aangekomen in Mombasa en 
onderweg naar hun eindbestemming. 
Via handbagage werd ook materiaal 
meegenomen en door verschillende 
reisgezelschappen persoonlijk bij het 
ziekenhuis bezorgd. Vorig jaar zomer 
lieten enkele wandelfanaten zich 
sponsoren tijdens de Vierdaagse van 
Nijmegen en haalden ruim  1.000,-- op, 
dat werd besteed aan chirurgische 
instrumenten. In november 2003 werd 
voor nog eens  1.000,-- aan 
onderzoeksinstrumentaria aangekocht 
voor dependances van het ziekenhuis. Dit 
zijn poliklinieken op het platteland, waar 
kleinere medische ingrepen en 
verloskundige handelingen worden 
verricht.    

 
Voedselhulp:

  
Naast ondersteuning van initiatieven van 
de locale bevolking om selfsupporting te 
worden in de voedselvoorziening, wordt 
bij dreigende hongersnood door droogte 
onmiddellijke hulp geboden met geld om 
voedsel en, zonodig, nieuw zaaigoed te 
kopen.     

De stichting bouwt momenteel een 
financiële buffer op die groot genoeg is 
om een periode van een jaar te 
overbruggen. Op dit moment is geld aan 
onze vrienden gegeven voor voldoende 
voedsel tot aan de volgende oogst. 

Toiletten en

  
Bestaat het sanitair op het erf 
doorgaans uit een afscherming van 
bananenbladeren rond een gat in de 
grond, vergeven van de stank en de 
zwarte vliegen - op sommige erven is dit 
met nieuwbouw toiletten annex 
douchegelegenheid verleden tijd. Dankzij 
donaties zijn inmiddels op 5 erven zulke 
voorzieningen gerealiseerd en op 4 erven 
zijn ze in aanbouw.  

Vraag: Hoe ziet zo n modern toilet eruit? 

 

Eerst wordt een (beer)put gegraven van 
circa 1 meter in t vierkant, voorzien van 
een betonnen bodem en wanden van 
lemen bouwstenen. Daaroverheen wordt 
met een betonnen vloer, een gat in t 
midden en twee emaillen voetsteunen  
een soort Frans toilet gecreëerd, 
omgeven door een lemen bouwsel met 
een golfplaatdak. De finishing touch komt 
van een kannetje spoelwater en een 
toiletborstel voor de vuile randjes. Wat 
niet mag ontbreken is de ontluchtings-
buis, die schadelijke (en explosieve) 
afvalgassen vanuit de put rechtstreeks 
naar buiten afvoert. Het is de bedoeling 
dat de achterblijvende resten eens per 
jaar worden opgezogen door een 
gierwagen. De Tanzaniaanse overheid 
heeft hiervoor al een organisatie in het 
leven geroepen.  

douchegelegenheid:  

Vraag: En die douchegelegenheid dan?  
Enkele doucheruimtes worden in 
hetzelfde gebouwtje aangelegd middels 
een schuin weglopende betonnen vloer 
en afwateringsgaten in de achterwand. 
Een mee te brengen emmer water vormt 
de badder-spetter-douchemogelijkheid.   
Het spreekt vanzelf dat deze voorzie-
ningen pas in gebruik worden genomen 
als op of in de nabijheid van het erf een 
waterput aanwezig is. Wat zou je gaan 
sjouwen met water uit de rivier 20 km 
verderop, om je er thuis mee te douchen 
en het toilet door te spoelen? Zulk 
moeizaam verkregen water gebruik je 
alleen voor koken en drinken.   

Laatste sanitaire nieuwtjes:  
Op het erf van Wilson Lucas in Ngalita is 
de waterput klaar, deels gegraven en - 
bij steenlagen (graniet) in de grond - 
deels uitgehakt. Er is al water, maar de 
pomp moet nog worden geplaatst. De 
toilet annex douchegelegenheid is 
afgebouwd.  
Bij Moses Nyamoye in Mwamondi was 
het toilet in aanbouw ingestort door de 
regen. De familie heeft opnieuw geld 
gekregen en het gebouwtje is inmiddels 
herbouwd. 

 


