
Aan alle vrienden van Bariadi  

Af en toe denken we na over wat we bereiken in Bariadi met al onze inspanningen ! Zo 
ook in de afgelopen periode. We hebben gemerkt dat in de loop van de jaren dat we 
hulp bieden aan onze vrienden aldaar de scope langzaam maar zeker veranderd is van 
directe hulp waar dat maar nodig is naar wat willen de mensen in Bariadi zelf eigenlijk, 

weten we dat wel ? Het antwoord op de vraag moeten we schuldig blijven en we heb-
ben ons gerealiseerd dat dat toch wel een beetje raar is. Zeker omdat we vinden dat 
onze bijdrage de economische zelfstandigheid van de mensen in Bariadi moet ondersteu-
nen ! 
Daar komt nog bij dat we graag een website willen waarop duidelijk de doelstelling van 
de stichting terug te vinden is en ook het professioneel gesponsord krijgen van projecten 
vraagt om die duidelijkheid. 
Dus wij zijn blij verheugd dat Gerrit Bunschoten voor een langere tijd naar Bariadi is 
afgereisd met zijn familie en daar op dit moment voor ons een aantal vragen stelt aan 
onze vrienden betreffende hun wensen en verlangens. Ook onderzoekt hij of het mogelijk 
is om een vaste contactpersoon in de regio te organiseren die als bruggenhoofd voor de 
stichting kan fungeren. Want daarover zijn we het erg eens: zo n persoon is hard nodig 
om effectief hulp te kunnen bieden. 
Na terugkomst van Gerrit berichten wij verder over de te kiezen koers.   

Voeding  

Zo als u hebt kunnen lezen in de vorige 
Nieuwsbrief is er in 2006 geldelijke hulp 
verleend aan onze vrienden in Bariadi om 
te kunnen overleven tijdens de hongers-
nood. Tot op heden gaat het in 2007 heel 
goed. Er is geen voedseltekort en de oog-
sten waren redelijk. 
De berichten uit Tanzania geven aan dat  

tot december van dit jaar geen hulp nodig 
zal zijn. De volgende oogst wordt verwacht 
in maart, dus wij rekenen erop dat we voor 
de overbrugging van deze maanden hulp 
moeten bieden.  
Wij wachten verdere berichten uit Tanzania 
af en houden u op de hoogte van de ont-
wikkelingen.   

Sanitair en Hygiëne  

De laatste jaren liep het op de gebieden 
hygiëne en sanitair, wat de waterpompen, 
toiletten en voorlichting inhoud, wat moei-
zaam. Het is moeilijk gebleken om zonder 
een goed contactpersoon een duidelijk 
overzicht te verkrijgen. Het was niet duide-
lijk welke erven welke voorzieningen of 
onderhoud nodig hadden. 
De laatste maanden is er echter sprake 
van een redelijk goede informatie-
uitwisseling met Stephen Nkonya, een 
Tanzaniaanse man, die onze vragen via de 
mail goed en vrij snel beantwoordt.  

Verder hebben wij Gerrit Bunschoten een 
aantal gerichte vragen met betrekking tot 
deze gebieden meegegeven en de informa-
tie die we krijgen is nu al zeer waardevol 
gebleken. We krijgen een steeds helderder 
beeld welke erven een (nieuwe) pomp en 
sanitair nodig hebben. We zijn blij te kun-
nen zeggen dat we hierdoor het overzicht 
weer krijgen en onze hulp wederom gericht 
en vol enthousiasme kunnen inzetten.     

Educatie  

In 2006 hebben we voor 8 kinderen het 
volgen van vervolgonderwijs mogelijk 
kunnen maken. We hebben toen de hoop 
en verwachting uitgesproken dat het aantal 
in 2007 wellicht nog wat hoger zou kunnen 
worden. En dat is gelukt! In 2007 sponso-
ren we maar liefst 17 kinderen. Daarvan 
zijn ook nog eens ruim de helft  meisjes! 
Mede dankzij de beschikbare financiële 
middelen hebben we dit mooie resultaat 
kunnen bereiken. Deze kinderen hebben 
mogelijk een weer wat beter toekomstper-
spectief. 
De gesponsorde kinderen sturen ons re-
gelmatig brieven (soms met foto's) over 
hun vorderingen op school. We kijken nu 
naar de mogelijkheid om dat via internet 
voor elkaar te krijgen. Zo kunnen we de 
afstand wellicht nog wat verkleinen.  

Sinds enige tijd komen er steeds meer 
technische scholen in Tanzania. Daar kun-
nen korte, maar ook langere, cursussen 
worden gevolgd met betrekking tot metse-
len, elektriciteit, koken, naaien, landbouw, 
monteur en computergebruik. Met name 
de korte cursussen kosten erg weinig 
(minder dan  100,--). Het volgen van 
deze cursussen verhoogt de kans op een 
betaalde baan, waardoor de zelfstandig-
heid (nog) meer wordt bevorderd. 
Heel voorzichtig kijken we naar de moge-
lijkheden om, binnen de financiële moge-
lijkheden en binnen de bestuurbaarheid, 
enige kinderen ook in die richting te spon-
soren. 
Overigens blijft nadrukkelijk de sponsoring 
van de middelbare school ons speerpunt.  

Gezondheidszorg  

De prioriteit voor 2007 is om een inventari-
satie te maken welke polikliniek enkel 
onderhoud behoeft en welke nieuw ge-
bouwd moet worden.   
En dat laatste heeft nogal wat voeten in de 
aarde. 
Vanuit de gewenste project structuur ben 
zijn we op zoek gegaan naar: 

 

Een organisatie die ons ter plekke kan 
ondersteunen. 

 

Een wenselijke tekening van een te  
bouwen polikliniek. 

 

Een begroting voor alle materialen en 
arbeidskosten.  

Een organisatie genaamd ADRA 
(www.adratz.org) lijkt ons te kunnen gaan 
helpen. Peter Shimbi is daar werkzaam en 
is voor ons het contact persoon.  

Er is nog een lange weg te gaan mede ook 
omdat wij de plaatselijke overheid erbij 
willen betrekken om er een gezamenlijk 
project van te maken. 
Inmiddels heeft Gerrit Bunschoten een 
gesprek gehad met ADRA en de lokale 
overheid. Dit geeft weer nieuwe inzichten 
om verder te gaan.  

Gerrit en Jany  

Op 13 juli 2007 is één van onze adviseurs, 
Gerrit Bunschoten, samen met zijn gezin 
voor drie maanden vertrokken naar Tanza-
nia. Het uitgangspunt is om eens voor 
langere tijd op te trekken met onze vrien-
den in het verre Afrika. 

Zij houden ons, ook via hun eigen website, 
regelmatig op de hoogte van hun ervarin-
gen. Jany heeft een interview gehouden 
met één van onze vrienden. Op de volgen-
de pagina vindt u haar bijdrage aan deze 
nieuwsbrief.  

http://www.adratz.org


Interview met Amos Safari Moses 
(Safari is zijn Sukuma naam)  

Vertel eens wat over je leven: 
Ik ben geboren in Igaganulwa in april 
1983. We hebben daar een aantal jaren 
gewoond en ik ging daar naar de basis-
school. Omdat er in Igaganulwa niet ge-
noeg landbouwgrond was, zijn we verhuisd 
naar Nyawa. Mijn vader is Moses Magembe 
en ik heb 2 moeders Lea en Maria, Lea 
heeft zeven kinderen en Maria heeft acht 
kinderen. Lea is mijn echte moeder. 
Na de primary school ben ik naar de se-
cundary school gegaan in Sengerema en 
heb form 4 gehaald en ben daarna een 
jaar naar de hotelschool gegaan in Mwan-
za. 
Ik heb stage gelopen in de Afrikaanse 
lodge de Seregeti Stop Over. Na mijn stage 
mocht ik blijven en heb nu een baan hier 
in de horeca, ik ben heel blij dat ik door de 
Stichting Vrienden van Bariadi heb kunnen 
studeren.  

Hoe is je leven nu? 
Ik maak lange dagen van s morgens 7.00 
tot 10.00 uur s avonds en slaap in het 
personeelshuis ongeveer 100 meter van de 
Stop Over en soms heb ik een paar dagen 
vrij. Ik verdien tweemaal het modale Tan-
zaniaanse inkomen.   

Ik ben in 2006 getrouwd met Lea en die 
woont nog in Nyawa bij mijn moeder Lea. 
Ik heb een stukje grond gekocht in Lamadi 
vlak naast de Kilungalunga farm, waar mijn 
vader en broertje Youssouf wonen. Ik 
bouw daar mijn huisje. Met mijn huidige 
inkomen duurt het nog ongeveer twee jaar 
voordat mijn huisje klaar is, maar ik heb 
goede hoop, de muren staan er al, nu het 
dak, toilet en badkamer nog. Ik heb er ook 
een acre grond gekocht om rijst te ver-
bouwen.  

Wat voor plannen heb je in de toekomst? 
Ik twijfel tussen mijn huisje afronden of 
verder leren. Ik wil graag hotelmanager 
worden. Ik ben me aan het oriënteren op 
de verschillende opleidingsmogelijkheden. 
Ook wil ik maar één vrouw hebben en niet 
zoals in de Sukuma traditie gewoon is 
meerdere vrouwen trouwen. Meer vrouwen 
veroorzaakt alleen maar armoede. Ook 
denk ik aan maximaal vier kinderen, twee 
jongens en twee meisjes dat lijkt mij een 
mooi gezin. Verder hoop ik dat mijn broer 
Youssouf naar school kan blijven gaan. Hij 
is zo slim. Ik ben blij dat de stichting hem 
ondersteunt.  

   

Dank  

Namens onze vrienden in Tanzania danken 
wij al onze sponsors en donateurs voor 
hun bijdrage om dit allemaal mogelijk te 
maken. 

Amos Moses met zijn vader       
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