
 
Gezondheidszorg:

  
Half december is de container die we in 
maart van 2004 hebben verstuurd (ein-
delijk) aangekomen bij het Somanda 
Hospital in Bariadi. De bedden die we 
ontvangen hebben van ziekenhuis Mean-
der uit Baarn zijn enthousiast ontvangen. 
Onze dank gaat uit naar Tankbouw Root-
selaar uit Nijkerk waar de bedden opge-
slagen mochten worden tot het moment 
dat ze in de container richting Afrika gin-
gen en die ons, net als de firma Schueler 
en de Lions Club uit Nijkerk ondersteund 
hebben met een bedrag om de overtocht 
te betalen. 
Op grond van de informatie die we nu 
hebben, wordt gestopt met het sturen 
van containers.

 
Het ziekenhuis is op dit moment vol-
doende geoutilleerd. Na overleg met on-
ze contactpersoon van het Somanda 
Hospital, dr. Maduhu, is besloten om on-
ze sponsoring in de toekomst te concen-
treren op de poliklinieken in de omge-
ving. Deze poliklinieken worden door de 
mensen in de dorpen veelvuldig bezocht. 
Eén van de poliklinieken heeft met spoed 
een gebouw nodig, omdat het huidige op 
instorten staat. Verder ligt het in onze 
bedoeling om te proberen de poliklinie-
ken van een elementaire basisuitrusting 
te voorzien, omdat meestal niet meer 
geboden kan worden dan wat medische 
hulp zonder behoorlijke instrumenten.  

Stand van zaken op de diverse erven:

  

In de reis van januari is een inventarisa-
tie gemaakt van de toestand op de ver-
schillende erven met betrekking tot 
voortgang bouw van putten, douche- en 
toiletgelegenheden, voedselvoorziening 
enz. Het gaat te ver om deze integraal in 
de nieuwsbrief te vermelden.   

Als u geïnteresseerd bent in een uitge-
breid overzicht, dan kunt u deze aanvra-
gen door een email te sturen naar  
vrienden.bariadi@wanadoo.nl of bij één 
van de bestuursleden te vragen. Wij zor-
gen er dan voor dat u dit overzicht ont-
vangt.             

  

DANK

  

Er is weer veel gerealiseerd in de afgelopen tijd. Namens onze vrienden in Tanzania 
danken wij al onze sponsors voor hun bijdrage om dit allemaal mogelijk te maken. 
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WIE WIL ONS ONDERSTEUNEN?

  

Wegens de vele werkzaamheden zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid 
dat ons kan ondersteunen op het aandachtsgebied Voeding.  
Wij zoeken een enthousiaste, gemotiveerde persoon met affiniteit voor de ma-
terie, of de bereidheid heeft om die zich eigen te maken. Je bent een team-
player en het is een pré als je in Tanzania geweest bent.  
Neem voor verdere informatie telefonisch contact op met de voorzitter, Ans 
Geerlings (telefoonnummer 033-2454582). 



 
Aan alle vrienden van Bariadi  

In januari is een reisgezelschap naar Tanzania geweest om onze vrienden te bezoe-
ken. In deze nieuwsbrief hun wetenswaardigheden.   

Pompen:

  
Tijdens het bezoek aan de heer Mag-
wizi van het Watermanagement zijn 
we veel te weten gekomen over de 
mogelijkheden om met behulp van dit 
overheidsinstituut pompen te plaatsen. 
De Nederlandse Ambassade doneert 
geld aan het Tanzaniaanse Ministerie 
van Financiën ten behoeve van wa-
termanagement. Per district wordt geld 
gebudgetteerd aan de hand van bin-
nengekomen aanvragen door potentië-
le gebruikers. Zoals wij het nu begre-
pen hebben, wordt elke aanvraag die 
binnenkomt meegenomen in de bud-
gettering.   

Wat moet een Tanzaniaan doen voor 
het krijgen van schoon water door 
middel van  een pomp? 
Gestart moet worden met het graven 
van een put van voldoende diepte. Dit 
moet soms wel tot ruim 20 meter diep 
voordat er water is. Het komt regel-
matig voor dat na meters graven op 
graniet wordt gestuit. Meestal zit er 
dan niets anders op dan op een ande-
re plek opnieuw te beginnen.   

Na het graven komt de papieren 
rompslomp: 
De gebruikers van de toekomstige 
pomp moeten zelf de aanvraag invul-
len en inleveren bij het watermanage-
ment en er moet een eigen bijdrage 
worden betaald voor de pomp.  

De mensen moeten een officiële geregi-
streerde gebruikers-organisatie oprich-
ten met een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Deze organisatie moet 
ervoor zorgen dat er een rekening wordt 
geopend voor de onderhoudskosten van 
de pomp en er moet altijd een mini-
mumbedrag op deze rekening staan. Er 
moet worden gezorgd voor cement voor 
de fundering van de pomp en het stuk 
land waar de pomp komt moet worden 
beveiligd door bijvoorbeeld een hek of 
struiken. Het Watermanagement zorgt 
voor onderwijs van een paar mensen op 
het gebied van o.a. onderhoud van de 
pomp. De gebruikers-organisatie moet 
zorgen voor de reis- en verblijfskosten 
van deze mensen tijdens de cursus.   

We hebben voor 2 pompen geld achter-
gelaten, namelijk voor een pomp bij 
Johan Kilulu in Matongo en voor een 
pomp bij Michael en Steven Nkonya in 
Nguriati.  

Het is onze bedoeling om 2 pompen per 
jaar te realiseren, maar dat blijft afhan-
kelijk van de mogelijkheden van de 
mensen in Bariadi. Er moet voor een 
pomp een hoop werk verzet worden 
naast de normale dagelijkse bezigheden.

 

We geven pas geld voor een pomp wan-
neer de waterput zover gegraven is dat 
hij klaar is voor installatie van de pomp.    

Irrigatie:

  
Gebleken is dat het door ons naar Tan-
zania gebrachte eenvoudige systeem van 
irrigatie niet in gebruik genomen wordt. 
Eén van de problemen is dat het materi-
aal altijd uit de grond gehaald moet wor-
den omdat het gestolen wordt. Ook zijn 
er problemen met het dichtslibben van de 

 
slangen. 
Een ander probleem zou kunnen zijn, dat 
de noodzaak tot een gevarieerde manier 
van eten nog niet goed tot de mensen is 
doorgedrongen. We gaan dit onderzoe-
ken en wellicht tot een actiepunt maken 
bij een volgende reis.   

Scholing:

  

Voor de lagere school is een leerplicht in 
Tanzania en deze vorm van scholing 
wordt door de overheid verzorgd. De 
praktijk is dat ouders de kinderen lang 
thuishouden voor het werken op het 
land. Onze aandacht gaat uit naar voor-
lichting om de kinderen zo jong mogelijk 
naar school te doen.  

Het voortgezet onderwijs moet door de 
ouders worden betaald. Hier is meestal 
geen geld voor, daarom verzorgt de 
stichting hiervoor de benodigde financiële 
ondersteuning. We hebben uitgezocht 
wat scholing kost. Voor een volledige 
scholing van 4 jaar zijn de kosten onge-
veer  500,--.  

Besloten is om de kinderen die de lagere 

school met goed resultaat hebben afge-
sloten te sponsoren voor de middelbare 
school.  
Bij slechte schoolprestaties wordt bezien 
of het kind nog verder wordt gesponsord 
Als we geen rapportage ontvangen, dan 
wordt sponsoring gestopt.  

Wij financieren dit schooljaar (start in 
januari) twee  meisjes die voor het eerst 
naar de middelbare school gaan.  

Een inventarisatie heeft opgeleverd dat 
dit jaar 8 kinderen in de laatste klas van 
de lagere school zitten. Als zij slagen, 
kunnen zij met ingang van volgend jaar 
op kosten van de stichting hun opleiding 
vervolgen, mits hiervoor voldoende fi-
nanciën aanwezig zijn.   

Hygiene:

  

Laatste sanitaire nieuwtjes: 
Het toilet- en douchegebouwtje bij Moses 
Nyamoje in Mwamondi IS bijna klaar, al-
leen de vloeren moeten nog worden af-
gestort. 
Als in de loop van het jaar de 2 nieuwe 
pompen zijn geïnstalleerd, komen deze 
mensen in aanmerking voor een toiletge-
bouw.   

Voeding:

  

In januari is geld achtergelaten om onze 
vrienden te steunen in de maanden fe-
bruari en maart omdat er honger was. De 
laatste berichten uit Tanzania zijn dat de 
oogst van maart/april ook mislukt is in 
verband met grote droogte. Wij hebben 
daarom weer geld gestuurd om de men-
sen nog tot de oogst van juni te onder-
steunen. 


