Aan alle vrienden van Bariadi
Educatie
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Gerrit en Jany Bunschoten 3 maanden
bij onze vrienden zijn geweest. Door dit lange verblijf hebben zij veel kunnen doen en
hebben ook veel gezien van het dagelijkse reilen en zeilen in Afrika. Veel van onze vragen zijn beantwoord en we hebben er ook andere gezichtspunten door gekregen. Het
gevolg hiervan is, dat wij onze beleidsplannen nog eens goed gaan bekijken en misschien
wat van koers veranderen. Wij houden u hiervan zeker op de hoogte.
Het is duidelijk geworden dat het goed is als er iemand ter plekke is om te zien hoe er
met uw geld omgegaan wordt, maar ook welke mogelijkheden en welke grenzen onze
vrienden hebben. Dit is iets wat wij willen en ook moeten respecteren. Onze inspanningen zijn gericht op hun welbevinden en wij moeten daarvoor de haalbare wegen ontdekken.
Daarnaast hebben wij gezien dat de veranderingen die zijn ontstaan, bijvoorbeeld de vele
kinderen die naar school gaan en daardoor niet of minder op het land kunnen werken en
hierdoor een probleem creëren voor hun ouders, om een oplossing vragen. Komende
periode zullen wij hierover nadenken.
In de maand december gaat Hans van der Waaij een maand naar Tanzania om de ingezette koers voor de stichting voort te zetten.

Voeding
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we
gemeld dat we verwachtten dat tot december 2007 geen hulp nodig zou zijn. Dit
is ook uitgekomen. Nu is er een verzoek
gekomen om te helpen, omdat er op dit
moment weer een voedseltekort is. De
volgende oogst wordt verwacht in maart
2008.

Hans van der Waaij gaat op dit moment ter
plaatse na hoe het er voor staat wat betreft de voedselsituatie en kan dan direct
handelend optreden.
Naar aanleiding van zijn verslag gaan we
na of er verdere stappen moeten worden
ondernomen.

Sanitair en Hygiëne
We zijn blij te kunnen melden dat op dit
moment, mede dankzij uw steun, een
waterpomp gerepareerd wordt en een
toiletgebouw gebouwd. Uit de laatste berichten hebben we vernomen dat het toiletgebouw half december klaar zou moeten
zijn en dat de onderdelen voor de pomp
zijn besteld.
Een contactpersoon daar, zoals Gerrit
Bunschoten de afgelopen maanden geweest is, zorgt voor goede uitwerkingen.
Ook Hans zal ons vanuit Afrika helpen
dingen te onderzoeken en ons van tips te
voorzien. Mooie ontwikkelingen dus!

Ten aanzien van de ondersteuning van
educatie is 2007 een succesvol jaar geweest.
We hebben 17 kinderen ondersteund.
Allen hebben het schooljaar afgemaakt of realiseren dit nog!!
Tijdens het verblijf van Gerrit Bunschoten
hebben meerdere kinderen aangeven hoe
blij en dankbaar ze zijn voor onze financiële ondersteuning.
Ook is gebleken dat er in het hele district
ongeveer 35 kinderen in aanmerking zouden komen voor ondersteuning.

Voor het jaar 2008 gaan we er dan ook
van uit dat we 35 kinderen kunnen en
willen sponsoren. Goed nieuws daarbij is
weer dat van deze 35 kinderen de helft
meisjes zijn. Het groeiende aantal kinderen
betekent een verdubbeling van de kosten
tot ongeveer
4.000,--. Gezien het grote belang van
deze basiseducatie gaan we er van uit dat
het lukt de benodigde financiën bij elkaar
te krijgen. Uw hulp is daarbij van groot
belang!

Gezondheidszorg
Op dit moment zijn de gesprekken met
ADRA (www.adratz.org) nog in volle gang
(zie vorige nieuwsbrief) over hun participatie als projectleider.
Het onderzoek naar het (nog) niet functioneren van de polikliniek in Harawa is ingezet. Peter Shimbi heeft daar een belangrijke rol bij.
Peter is één van de kinderen die wij in het
verleden als eerste gesponsord hebben
met een schoolopleiding en die hierdoor
een betaalde baan heeft weten te vinden.
Wij vinden het geweldig dat hij op deze
manier nu hij volwassen is geworden een
rol kan spelen in onze bemoeienissen met
de gezondheidszorg in het Bariadi-district.

De begroting voor de nieuwbouw van
een polikliniek in Igaganulwa is dusdanig
hoog dat wij als bestuur hebben besloten
daar niet mee verder te gaan.
Wel gaan wij onderzoeken of de huidige
poliklinieken beter geoutilleerd kunnen
worden.
Gerrit Bunschoten heeft ons van nieuwe
informatie voorzien, o.a. het bestaan van
een nieuw overheidsbeleidsplan (2007)
betreffende de bouw van poliklinieken en
healthcenters. Ook blijkt er te weinig personeel te zijn voor de poliklinieken.
Wij hebben dus een nieuwe uitdaging
gekregen om ons te bezinnen hoe wij dit
onderwerp integraal gaan aanpakken.

Donaties en giften

Toiletgebouw in aanbouw

Wij hebben een redelijke vaste geldstroom
van mensen die iedere maand trouw hun
bijdrage leveren. Daarvoor zijn wij erg
dankbaar.
In 2007 is geld richting Tanzania gegaan
voor de schoolopleiding van kinderen.
Ook heeft u elders in deze nieuwsbrief
kunnen lezen dat een waterpomp is gerepareerd en een toiletgebouw gerealiseerd.

In het nieuwe jaar zullen wij financiële
verantwoording afleggen over het jaar
2007.
De Belastingdienst heeft de Stichting
Vrienden van Bariadi aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat uw gift ook in het nieuwe
jaar weer aftrekbaar is.

Interview van Jany en Gerrit met één van de gezinnen
Het is donderdag 4 oktober en we zitten op het erf van Jackson Matununa in Matongo,
waar hij samen met zijn vrouwen Loda en Sofia woont. Vijfhonderd meter verder op
heeft Jackson nog een erf waar zijn vrouwen Helena en Elizabeth wonen. Zittend onder
een soort zeil wat dient als zonnescherm hebben we een interview met Loda en Jackson.
Jackson, vertel eens wat over jullie pomp?
Onze pomp is gebouwd in 1999, dankzij de
steun van onze vrienden uit Holland. We
hebben een gat moeten graven van bijna
twaalf meter diep voordat we voldoende
water in de put hadden staan. De pomp
staat ongeveer dertig meter van ons huis.
De pomp staat er nu acht jaar en we hebben nog nooit onderhoud gehad aan de
pomp.
Jackson door wie wordt de pomp gebruikt?
Mijn gezin, dat uit ongeveer 40 personen
bestaat gebruikt de pomp. Naast mijn
gezin zijn er nog ongeveer 20 andere families die de pomp gebruiken. De families
hier in Matongo zijn groot, totaal gebruiken
daarom bijna 500 mensen de pomp.
Loda, waarvoor gebruiken jullie het water
van de pomp?
Als belangrijkste natuurlijk om te drinken
en te koken. Ook gebruiken we het water
voor onze papaya bomen en groenten. Het
is heerlijk om nu zelf vruchten te kunnen
oogsten die hier vroeger niet groeiden. Het
water wordt ook gebruikt om ons zelf en
onze kleren te wassen.

Daarnaast gebruiken we het water om
onze toiletten en badkamers schoon te
houden.
Loda, waar haalden of kochten jullie vroeger het water?
Wij haalden het water uit een waterplas
tussen de heuvels. Lopend naar deze plas
doe je er een uur over en natuurlijk ook
weer een uur terug. Soms in hele droge
jaren droogde de plas op en dan moesten
we nog verder lopen voor water.
Loda, wat is er verder veranderd sinds
jullie hier de pomp hebben?
Ik en de andere vrouwen en de kinderen
zijn veel meer thuis. Jackson maakt zich nu
ook minder zorgen, om waar we nu weer
zijn. Het is lekker om die extra tijd thuis te
kunnen zijn.
Loda, mis je het samen met de andere
vrouwen naar de pomp gaan niet?
Nee hoor, ik zie de andere vrouwen nog
steeds en kletsen met elkaar doen we toch
wel. Aan het contact met de andere vrouwen is niets veranderd en het zware werk
wat waterhalen is, is er gelukkig niet meer.
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Dank
Namens onze vrienden in Tanzania danken
wij al onze sponsors en donateurs voor
hun bijdrage om dit allemaal mogelijk te
maken.
Water halen bij een put in aanbouw

84 57 07 302

Door Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI)

Nieuwsbrief van de st icht ing Vrienden van Bariadi .

Nr. 7, december 2007

