Van de voorzitter,

Website !!!

Afgelopen periode is er veel werk verzet. De website waar ik in de vorige nieuwsbrief over
gesproken heb, is de lucht in. Wij kunnen u dus beter op de hoogte houden van alle bijzonderheden en horen graag de reacties.
De fornuisjes zijn allemaal geplaatst. In deze nieuwsbrief wordt hier meer over verteld.
Door het enthousiasme van Tony Stanton, heeft zijn zoon Koen en vriendin Jacqueline de
keuze gemaakt om een half jaar actief te zijn in Tanzania. Zij vertrekken in januari 2009.
In eerste instantie zijn zij werkzaam voor de stichting ADRA, die de dispensary gaat bouwen in Ditima.
Verder zullen zij een belangrijke rol voor de Stichting vervullen om mee te helpen met het
realiseren van basisvoorzieningen (pompen en toiletten) die nog niet aanwezig zijn.
Wij zoeken continu naar de weg om te voorkomen dat een te grote afhankelijkheidssituatie wordt gecreëerd. Om dit goed met hen te bespreken heb ik de keuze gemaakt om o.a.
met Hubert en Marian, verantwoordelijken voor de projecten gezondheidszorg en hygiëne,
naar Tanzania te gaan. Het doel is om bespreekbaar te maken hoe wij met hen mee kunnen denken over de invulling van en het zoeken naar mogelijkheden tot onafhankelijkheid. En ook hoe wij dit in de toekomst met elkaar kunnen communiceren.
Marian gaat samen met Koen en Jacqueline het gesprek aan met de jongeren. Tot nog
toe hebben wij voornamelijk gesproken met de ouderen/de verantwoordelijken. Er wordt
niet veel gevraagd aan de jongeren, zij hebben in de Tanzaniaanse cultuur te luisteren, te
werken etc. Het lijkt mij prachtig als het lukt om hun gedachten boven water te krijgen en
kijken wat wij voor elkaar kunnen beteken. Wij houden u op de hoogte.
Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief een bijdrage van Hans vd Waaij over zijn reis naar
Tanzania.
Gezondheidszorg
In juli noemde ik nog het bedrag dat nodig
is om een polikliniek te bouwen, niet wetende dat het bedrag er zo snel zou zijn
Het is gelukt
wij hebben 50.000-voor de bouw van een dispensary in Ditima.
De sponsor (van de firma Goes beheer BV)
heeft een bedrag van 45.000,-- beschikbaar gesteld voor de bouw van deze dispensary.

Er is inmiddels een hot-line met Tanzania
om de nodige voorbereidingen af te ronden.
De presentatie van Tony Stanton en Cor
Gooijer is klaar.
Deze zal gebruikt worden wanneer wij
aspirant sponsoren ontvangen / bezoeken.

Educatie
Het afgelopen jaar is de ondersteuning voor
educatie prima verlopen. Ruim 50 kinderen
konden door onze ondersteuning naar
school.
We treffen nu de voorbereiding voor de
ondersteuning over het schooljaar 2009.
Daarbij willen we de kinderen niet meer
volledig ondersteunen met de schoolkosten.
In principe moeten de ouders ongeveer

25% bijdragen in de kosten. De achtergrond hiervan is dat we de ouders en de
kinderen meer eigen verantwoordelijkheid
willen geven ten aanzien van het naar
school gaan van de kinderen. Uiteraard
waken we ervoor dat de schoolgang van
kinderen, waarvan de ouders de bijdrage
onmogelijk kunnen opbrengen, niet wordt
belemmerd.

Lang gewacht, stil gezwegen
maar
daar is ie dan toch: de website van de stichting:

www.vriendenvanbariadi.org
In samenwerking met Tony Stanton en
Nigel Palett is met vereende krachten een
website de lucht in gekregen. Vanaf 26
oktober kunt u de site bezoeken. U treft een
eerste hoeveelheid basale informatie aan
betreffende het werk in Bariadi(Tanzania)
dat de stichting Vrienden van Bariadi daar
alweer enkele decennia lang verricht, zoals
velen van u ook weten. Iets over de achtergrond van het werk daar en de visie die de
stichting heeft op de na te streven doelen.

We leggen de projecten uit waar we op dit
moment mee bezig zijn en stellen onszelf
als bestuur aan u voor. Ook over de reizen
die bijna jaarlijks naar onze vrienden gemaakt worden beginnen we te vertellen.
Afijn, gaat u er maar eens een kijkje nemen en vertelt u ons wat u daarvan vindt
en wat u mist bijvoorbeeld.
De site is nog under construction en wij
zijn heel benieuwd naar uw input!
In de komende periode gaan we nog veel
meer aan de site toevoegen, zoals ook
Engelse vertalingen van veel informatie. Zo
kunnen de mensen in Bariadi en bijvoorbeeld partnerorganisaties of mogelijk ook
sponsors met ons meelezen en meedenken.

Fornuisjes
In de vorige nieuwsbrief is het project fornuisjes onder de aandacht gebracht. Het
project is uitgevoerd via de Stichting ADRA.
Peter Shimbi, in dienst bij deze onderneming, is belast met de uitvoering van het
project. Peter is een jongen uit het Bariadidistrict, die wij jaren geleden gesponsord
hebben door zijn schoolopleiding te betalen.
Door die scholing heeft hij werk gevonden
bij ADRA en begeleidt nu dit project bij zijn
familie en vrienden. Hij heeft dit met overgave gedaan. Terwijl hij is begonnen met
de bouw heeft de Stichting in Nederland
naar sponsoren gezocht.
Dit is wonderwel gelukt. Het basisbedrag
van 4500,-- was binnen drie maanden
bereikt.
Tijdens de bouwfase kwam Peter een probleem tegen. 14 keukens hadden nog een
grasdak en daar kan geen metalen pijp
doorheen i.v.m. brandgevaar.
Deze keukens moesten voorzien worden

van nieuwe daken en dat was een niet
voorziene kostenpost.
Gelukkig is dat ook opgelost. Een mevrouw, waar onze voorzitster Ans Geerlings
contact mee heeft, zou binnenkort haar
verjaardag vieren. Zij wilde geen cadeaus
maar geld waarmee zij dan een goed doel
wilde steunen. Ans heeft haar verteld over
de fornuisjes en zij heeft haar verjaardagsgiften overgemaakt aan de stichting. Met
dit geld zijn de daken in orde gemaakt en
is er zelfs nog wat over.
Dit blijft in depot voor als er nog een keer
een fornuisje moet worden gebouwd of als
er reparatie noodzakelijk is.
Alle 47 fornuisjes zijn in gebruik en de
vrouwen zijn laaiend enthousiast!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
de bijdrage die aan dit eenmalige project is
gegeven.

Een droom
Al enkele jaren liep ik met idee om eens iets
te doen voor de minder bedeelde medemens. De stichting Vrienden van Bariadi
werkt al meer dan 20 jaar in Tanzania en
het leek me geweldig om daar te kunnen
proeven aan mijn droom.
Na een gedegen voorbereiding en vele
adviezen kon ik gaan en ging de droom in
vervulling.
Op het vliegveld werd ik opgewacht door
Amos Mozes. Voor hij het wist stond ik al bij
hem alsof het een broer was. Dit innige
contact is er nog tot op de dag van vandaag
en heel bijzonder om mee te maken. Samen
zijn we op pad gegaan en gedurende de
hele maand is hij niet van mijn zijde geweken of was er als ik hem nodig had.
Ook had ik geld mee gekregen om schoolbankjes te laten maken. Dit is me gelukt
met overleg en hulp van de onderwijzer Mr.
Barnaba. Een resultaat van 25 schoolbankjes op zijn school was voor hem een royale
gift. Hierdoor konden weer 75 kinderen in
een normale bank zitten en hoefden niet
meer op de grond plaats te nemen. Deze
dingen waren allemaal nieuw voor me in
een totaal andere cultuur. Doordat ik me zo
thuis voelde en me ook gewoon op de fiets
bewoog ging het allemaal als vanzelf. Na 3
dagen noemde men mij Mzungu lifty omdat
er altijd wel iemand was die achterop zat.
Deze manier van verplaatsen gaf me veel
contacten en een gevoel van acceptatie. Er
was niet veel afstand en daardoor kreeg ik
gesprekken met verschillende mensen.
Na enkele weken kwam Francis in beeld en
zijn we het land ingetrokken om de meeste
families te bezoeken. Dit was een ervaring
van hartelijkheid en warmte die zijn weerga
niet kent. Men was zo gastvrij en open en
over van alles en nog wat werd gepraat.

.

Maar ook adviezen en vragen meegekregen voor de stichting om hun goede werk
nog zinvoller voort te zetten.
Wat me erg trof was dat de jarenlange
inzet voor de gezinnen en hun kinderen
zoveel goeds heeft gedaan. Dat de oudste
kinderen dat nu op allerlei manieren doorgeven en ook op een bepaalde manier
terug betalen. Bijvoorbeeld met hulp aan
hun ouders, broers en zussen om die ook
een opleiding te laten volgen. Het gaf
vertrouwen dat de eind-twintigers de inzet
hebben om zichzelf te kunnen redden voor
de eerste levensbehoefte. Zij willen daarin
onafhankelijk zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar bij grote ontwikkelingen en infravraagstukken was hulp
in welke vorm dan ook nog steeds van
harte welkom.
Tijdens deze reis heb ik mijn hart verpand
aan Mozes Magembe deze man is een paar
keer getroffen door menselijk leed. Desondanks blijft hij optimistisch en zorgen voor
zijn gezin. Hoewel hij niet altijd de energie
daarvoor heeft blijft hij zijn uiterste best
doen.
Op zijn erf staat een huis wat nog niet af is
alleen de muren staan er. Het dak, de
vloeren maar ook de deuren en ramen
moeten er nog in. Mijn doel is nu om het
benodigde geld bijeen te brengen en dat
huis af te bouwen. Dat wil ik graag doen
met de lokale vakmensen en op hun manier. Zodat de plaatselijke economie er
volop van profiteert en plezier aan beleeft.
Het begin is er en hopelijk is het eind volgend jaar mogelijk om weer te gaan en
deze actie uit te voeren.
Met warme groet Hans van der Waaij
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