
 
Irrigatie: 

 

Het bestuur heeft n.a.v. de verslagen die 
wij hebben ontvangen van degenen die 
onze vrienden in Tanzania hebben be-
zocht geconstateerd dat irrigatie nu op 
diverse erven wordt toegepast. Het heeft 
een lange aanloop gehad, maar in Afrika 
moet je een lange adem hebben. 

Er wordt irrigatie toegepast in Igaganul-
wa bij Pharles, in Matongo bij Jackson, in 
Mwamondi bij Moses&Peruthi, in Nyawa 
bij Moses Magembe en in Ditima bij 
Amos. 

Er zijn moestuinen gemaakt waarin toma-
ten, sla, uien, papaja’s e.d. worden ge-
kweekt. Tijdens de laatste droogte was 
er meestal nog wel wat water om kleine 
moestuintjes te proberen te onderhou-
den. Alleen in Ditima was het water in de 
put zover gezakt dat de zoutlagen de 
overhand kregen. Door het brakke 

 

water dat over de plantjes werd uitgego-
ten hebben deze het niet overleefd. De 
regentijd is weer aangebroken en we ho-
pen dat het grondwater dan ook weer 
snel op peil is, zodat ook in Ditima weer 
irrigatie kan worden toegepast. 

Het bestuur heeft dan ook in de laatste 
vergadering besloten dat dit onderdeel 
niet verder wordt uitgewerkt omdat onze 
vrienden daar een manier hebben ge-
vonden om irrigatie op hun eigen wijze 
toe te passen. Wij zijn heel blij met dit 
resultaat en zullen onze vrienden blijven 
motiveren om dit overal op de erven toe 
te passen. 

En wij hopen dat het goede voorbeeld 
wordt overgenomen door de buren van 
onze vrienden. Dat zou een fantastisch 
resultaat zijn. 

 

 
  

 
DANK 

 
Er is weer veel gerealiseerd in de afgelopen tijd. Namens onze vrienden in Tanzania 
danken wij al onze sponsors en donateurs voor hun bijdrage om dit allemaal moge-
lijk te maken. 
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We hebben een grote bijdrage 
ontvangen uit de giften van een 
40-jarig huwelijksfeest 



 

Aan alle vrienden van Bariadi 
 
Na de laatste noodoproep in verband met de honger in Tanzania in april 2006 is een 

heleboel gebeurd.  
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van onze werkzaamheden en de geboekte 
resultaten. Wij wensen u veel leesplezier. 
Het bestuur                   
 
 
  

 
Voeding: 

 
Deze zomer hebben we een oproep 

gedaan aan de vrienden van onze 
stichting in verband met de grote hon-
gersnood die in Tanzania heerste. 
Hierop is massaal gereageerd, waar-
voor wij – maar vooral onze vrienden 
in Afrika – u hartelijk bedanken. 
 
We hebben € 13.000,-- extra giften 
ontvangen in verband met de hon-
gersnood. 
 
 
 
 

In 2006 is voor het bedrag van  

€ 13.500,-- voedselhulp geboden. Hier-
mee zijn ongeveer 230 volwassenen en 
170 kinderen in leven gehouden.  
 
De laatste 50 jaar is de hongersnood 
nog nooit zo erg geweest als in 2006.  
 
Op dit moment kunnen de mensen zich 
redden met de opbrengst van de laatste 
oogst en lijkt de ergste nood achter de 
rug. 

 
Scholing: 

 
In 2006 zijn 8 kinderen door middel 
van sponsoring door de stichting naar 
school gegaan. De school die deze 
kinderen volgen is vergelijkbaar met 
ons middelbaar onderwijs. Voor de la-
gere school is een leerplicht in Tanza-
nia en deze vorm van scholing wordt 

door de overheid verzorgd.  
 

Van deze 8 kinderen zijn 7 kinderen 
door naar het volgende schooljaar. Een 
prima resultaat!  
Naar verwachting  kunnen we met de 
middelen die ons ter beschikking staan 
volgend jaar nog wat meer kinderen 
sponsoren.  We proberen daarbij vooral 

meisjes te stimuleren om deel te nemen 
aan de vervolgstudie. 
 
 
 

 
 
 

Gezondheidszorg: 
 

Het beleidsplan gezondheidszorg zit in 
de fase van goedkeuring door het Be-
stuur. 
 
Het beoogde eindresultaat is dat er 
geen inwoners van het Bariadi-district 
aan relatief eenvoudig te bestrijden 
kwalen en ziekten overlijden. Daartoe 
dient het streekziekenhuis “Somanda-
hospital” goed uitgerust te zijn met 
basisapparatuur, eenvoudige hulpmid-
delen en goed opgeleid personeel. Ook 
alle poliklinieken die onder de sturing 

van het Somanda-hospital vallen moe-
ten voorzien zijn van eenvoudige 
hulpmiddelen en goed opgeleid perso-
neel. Ook goede medische voorlichting 
in de dorpen en binnen de poliklinie-
ken is van belang. 
De eerste prioriteit is om de poliklinie-
ken bouwkundig op een voldoende ni-
veau te krijgen en te houden d.m.v. 
een onderhoudsplan.   
 
Op dit moment wordt er een project-

structuur opgezet om te komen tot de 
renovatie of vernieuwing van de 10 
poliklinieken. De eerste polikliniek die 
we aan willen pakken is die in Harawa. 
 
Het gebouwtje van deze polikliniek is 
ingestort en er staat slechts nog een 
fundament. Er is een duidelijke nood-
zaak om deze polikliniek te herbou-
wen. 
De projectstructuur voorziet in een 

projectleider die vanuit Tanzania het 
geheel superviseert en ons op de 
hoogte houdt van de vorderingen. 
 

We zijn in gesprek met een archi-
tect/projectontwikkelaaruit Bariadi 

om te zien of hij bereid is dit project en 
wellicht ook de volgende te gaan leiden. 
 
Wat betreft de financiën is er op dit 
moment € 8500,-- om een start te ma-
ken met de herbouw van de polikliniek  
in Harawa. (begroting wordt geschat op 
€ 12.000,-- per polikliniek) 
 
Om naast onze particuliere sponsors 
geld bijeen te brengen is het van belang 
dat de plaatselijke overheid ook mee-
doet en het geheel ook door de overheid 

wordt overgenomen op het moment dat 
een polikliniek gereed is. Zij zijn verant-
woordelijk voor met name de bevoorra-
ding en onderhoud. Organisaties zoals 
bijvoorbeeld “Wilde Ganzen”  kunnen op 
basis van een projectstructuur en parti-
cipatie van de overheid medefinancier 
zijn. 
Vanuit het bestuur zijn we druk bezig 
om te bezien hoe we deze “officiële” 
sponsering vorm gaan geven, omdat het 
om aanzienlijke bedragen gaat. 

 
Tijdens de eerstvolgende reis wordt er 
onderzocht of de projectstructuur met 
de aannemer succes kan gaan hebben 
en dan kunnen wij verder gaan met het 
maken van een totale begroting aan-
gaande de bouw van een polikliniek 
 
Het idee is om van de polikliniek in Ha-
rawa een prototype te maken om zo te 
komen tot een enigszins standaardise-

ring van de bouw voor een volgende. 
 
Vragen en opmerkingen zijn altijd wel-
kom op emailadres 
hhavanboheemen@planet.nl 
 

 
 
 


