Van de voorzitter,

pompen te laten slaan.

Wij kijken terug op een periode waar Gerrit, Hans, Robert en Anne, Cor en Tony naar
Tanzania zijn geweest. Sommigen van hen kent u wel, anderen wat minder. In deze
nieuwsbrief een stukje van Cor en Tony. Wij willen proberen in elke nieuwsbrief een
bijdrage te plaatsen.
Door hun ervaringen kunnen wij weer nieuwe initiatieven ontplooien.
Zo zijn wij gestart met de bouw van fornuizen. Als pilot zijn er 4 geplaatst om te kijken
hoe de vrouwen het vinden om hiermee te koken in plaats van op hun hurken bij een
open vuurtje te zitten en of zij ermee kunnen en willen werken. Dit blijkt een goede
keuze te zijn, gezien het enthousiasme van de vrouwen. Voor de toekomst verwachten
wij dat de (veel voorkomende) gezondheidsproblemen door de rook van het houtvuurtje,
zoals ziekte aan de ogen en de longen, een stuk zullen verminderen. We hebben daarom
besloten om 47 fornuizen te laten plaatsen. Voor 14 fornuizen hebben wij reeds steun
van sponsors ontvangen, we gaan ervan uit dat we voor alle fornuizen sponsorgeld
vinden!
Op dit moment zijn wij bezig om een website te maken, zodat wij jullie beter op de
hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen.
Als stichting hebben wij ons als doel gesteld dat de basisvoorzieningen voor onze
vrienden aanwezig zijn. Met basisvoorzieningen bedoelen wij pompen, toiletten, educatie,
redelijk gezond kunnen koken en ondersteuning in de gezondheidszorg.
Verder willen wij met hen meedenken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit wordt
voor ons een lastig stuk. Wij willen voorkomen dat er een te grote
afhankelijkheidssituatie ontstaat. Zij hebben zelf veel mogelijkheden en die willen wij niet
wegnemen, maar met hen meekijken hoe die verder te ontwikkelen, als zij dit willen. Dit
vraagt een duidelijke communicatie met hen. Hoe dit vorm te geven is onze zoektocht op
dit moment.
Kortom wij gaan een boeiende periode tegemoet.

Voeding
Momenteel is er voedselschaarste in het
Bariadi-district. Er wordt door de Stichting
hulp geboden. De prijzen zijn nu nog
redelijk, zodat er voedsel in voorraad
wordt gekocht en waar nodig wordt er
direct hulp geboden door voor maïs en
bonen te zorgen.
Dit zal zeker nog een paar maanden
aanhouden.

Hopelijk valt de komende periode
weer wat regen, zodat de ingezaaide
akkers een goede opbrengst hebben.
In het kader van vergroten van de
eigen verantwoordelijkheid zoeken we
naar een nieuwe koers, waarbij het
leveren van een tegenprestatie voor
het ontvangen van hulp centraal zal
staan.

Sanitair en Hygiëne
Zoals in de laatste nieuwsbrief is genoemd
is, dankzij uw steun, een toiletgebouw
gemaakt en een pomp gerepareerd.
Verder heeft het bestuur besloten om vijf
families tegemoet te komen door voor hen

Dit gebeurt bij gezinnen die zelf al een
aantal pogingen hebben ondernomen om
een put te graven maar op graniet of
andere problemen zijn gestuit.
We zijn op dit moment aan het
onderzoeken hoe we dit tot uitvoering

kunnen laten komen.

Een impressie uit Tanzania…….
Toen Tony Stanton en ondergetekende
recentelijk bij onze vrienden in het district
Bariadi in Tanzania waren realiseerde ik
me dat het 22 jaar geleden is dat ik daar
voor het eerst was. In die dagen, onder
het regime van Julius Nyerere, leefde de
Tanzanianen nog in het model van de
Oost-Duitse Heilstaat. Terugblikkend op die
tijd kan ik me herinneren dat we met de
vrouwen 3 kilometer liepen naar de rivier
om, vanuit een gegraven gaatje in het
zand, water met kopjes op te lepelen voor
drink- en waswater. Dat terwijl de koeien
10 meter verderop in de rivier stonden.
Buikkrampen en de daaruit voortvloeiende
gevolgen waren dan ook mijn deel.
Inmiddels zijn deze problemen achter de
rug door de, door de Stichting, geplaatste
pompen. De vooruitgang die in die 22 jaar
is geboekt is geweldig en terecht is in het
beton van de pomp in Mwamondi
gegraveerd “ kiku na upendo” ( groep van
liefde). Want daar draait het om als je
elkaar helpt.
Ik hoop dat we in staat zijn de komende
22 jaar een verdubbeling van deze
vooruitgang te boeken. Eén project hebben
we als proef van start zien gaan. Het
bouwen van fornuisjes in de woninkjes van
de vrouwen waardoor rook afgevoerd kan
worden en er efficiënter met (hout)

energie omgegaan kan worden. Ook
longen en ogen worden hierdoor gespaard.
Voorlopig zijn er 47 te bouwen fornuisjes
gepland voor de som van ca. € 90 euro per
fornuis. De gelukkige blik alleen al in
Tabitha’s ogen, toen haar proefproject
klaar was, zijn die € 90 waard. Als we per
individu bereidt zijn 1 fornuisje te
sponsoren, dan staan ze er zo.
Wat ons erg trof was de armzalige
voorziening voor moeder-kindzorg in
Igaganulwa. In Ditima is dat zelfs helemaal
niet aanwezig en zijn de aanstaande en
jonge moeders aangewezen op een
ziekenhuisje 25 km verderop, te bereiken
lopend of fietsend door het moeras. Jaren
geleden werden we al geconfronteerd met
het overlijden van Diana die niet voldoende
ontsluiting had tijdens haar bevalling en
achterop de fiets, ’s nachts, naar het
ziekenhuis moest om geholpen te worden.
Het gevolg was dat zij, door bloedverlies,
in een coma raakte en overleed. Tony en ik
hebben besloten dat dit niet meer mag
gebeuren en zullen ons, voor de Stichting,
inzetten voor de nieuwbouw van een klein
zorgcentrum in Igaganulwa en een
moeder-kind centrum ( Dispensary) in
Ditima. Help je ook mee?
Cor Gooijer

Tabitha met haar nieuwe fornuis in aanbouw

Educatie
Gelukkig zijn er ook dit jaar weer meer dan
50% meisjes bij.
Binnen het stichtingsbestuur hebben we
besloten voortaan voor elk te
ondersteunen kind een bijdrage te vragen
van de ouders. Zo willen we de eigen
verantwoordelijkheid verder versterken.
Uiteraard waken we ervoor dat de
schoolgang van kinderen, waarvan de
ouders de bijdrage onmogelijk kunnen
opbrengen, niet wordt belemmerd.

We kunnen niet anders zeggen dan dat
onze ondersteuning van de kinderen voor
het volgen van (vervolg)onderwijs een
groot succes is.
Naar vorig jaar kijkend hebben alle
kinderen die we ondersteund hebben hun
schooljaar afgemaakt. Zo’n resultaat
zouden we zelfs in Nederland niet halen.
Voor dit jaar komen maar liefst ruim 50
kinderen in aanmerking voor
ondersteuning.

Gezondheidszorg
Nog steeds zijn de behoeften om onze
plannen en ideeën af te stemmen met de
behoeften en het beleid van de
Tanzaniaanse regering in volle gang.
Het blijft zoeken naar een goede
afstemming.
Inmiddels ligt er een project plan voor de
nieuwbouw van een Health Centre in
Igaganulwa en een polikliniek (dispensary)
in Ditima. Via onze contacten met ADRA
kan dit worden uitgevoerd.
Voor de financiering van de polikliniek in
Ditima is € 45.000,-- nodig.

Wij hebben inmiddels € 8.000,-- bij elkaar
voor dit project en er is een toezegging
van nog eens € 10.000,--.
Tony Stanton en Cor Gooijer hebben
toegezegd een presentatie te maken over
hun laatste reis die gebruikt kan gaan
worden om meer sponsoren enthousiast te
maken.
Daarnaast zullen zij zich gaan inzetten om
de sponsoring een extra impuls te geven.
Deze initiatieven zijn voor ons een prima
ondersteuning.
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Dank

Door Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI)

Namens onze vrienden in Tanzania danken wij al onze sponsors en donateurs voor hun
bijdrage om dit allemaal mogelijk te maken.
In deze nieuwsbrief hebben wij geprobeerd jullie mee te nemen met onze plannen en
initiatieven rond de bouw van fornuizen en pompen. Om dit te realiseren, naast de
broodnodige voedselhulp, is geld nodig. Wij vertrouwen erop dat jullie onze initiatieven
toejuichen en hopen op jullie steun in de vorm van een gift.
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