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VE E L BE R E IK T IN 20 1 5 !
Mooie plannen voor 2016

Een terugblik op 2015

We kijken terug op een vruchtbaar jaar waarin we veel
hebben kunnen bereiken. Uw hulp was daarbij
onmisbaar!
 In mei 2015 wilden we meer kinderen naar het
vervolgonderwijs sturen. Dat is gelukt; 22 kinderen
volgen op dit moment nog onderwijs aan de
middelbare school! Zeven kinderen hebben in 2015
hun middelbare school afgerond.
 Het dak van de basisschool in Ditima waaide
gedeeltelijk weg tijdens een storm. Dat was het
startsein voor een aantal renovatieprojecten. In
september werd het dak gerepareerd. Vervolgens
werd de ‘Kindergarten’ herbouwd en inmiddels zijn
er ook 60 nieuwe schoolbankjes voor de kinderen.
De 4- tot 6-jarigen kunnen weer veilig naar school.

In het blauw ziet u verpleegkundige Malaki Magayane. De man in het
lila shirt is Daniel Masunga de bewaker/klusjesman. Clinical
assistant Rosemary Kokinda draagt een witte jas. De vrouw in het groen
is Laurencia Elias, medisch secretaresse/ondersteuner.

Onze man ter plaatse
 In maart hebben we Helen geholpen bij het
opzetten van haar eigen kledingwinkel.
 Esther kreeg een baan als schoonmaker in de
Ditima Diana dispensary. Het mes snijdt aan twee
kanten. Esther kan in haar eigen levensonderhoud
voorzien en de kliniek is weer mooi schoon.
 De stichting heeft geld beschikbaar gesteld voor
basismaterialen voor de Diana Dispensary.
Stephene Nkonya heeft de materialen in Tanzania
aangeschaft. Het gaat om: 50 uitzuigtubes, 10 stuks
afdekmateriaal voor eenvoudige kleine ingrepen,
2 bloeddrukmeters voor de controle van zwangeren
en 2 Stethoscopen

Genoemde vooruitgang was niet mogelijk geweest
zonder onze man ter plaatse: Stephene Nkonya.
Stephene was in dienst van een Canadees Gold Miningbedrijf maar is al 4 maanden zonder baan. Hij is terug
verhuisd naar Mwanza. Een van de bestuursleden heeft
hem privé geholpen met de financiering van zijn nieuwe
woning.
Stephene vertelt wat de Stichting voor hem betekent:
Hello my friend.
Thanks for your email, we are all doing well too.
I am so committed to the foundation friends of Bariadi, because
you have helped me a lot, since from school up to now, so it is a
time now to work for you.
Also you have a good mission and vision to our
country/Tanzania/Bariadi, so you are helping our society a lot
from all sector, food, water, healthy, school and financially too, so I

am proudly to work with you, You know when you are helping
people always God will bless you, so it is a time for us to help each
other so that we can have a good life too.
God bless you all.
Send my greetings to all our friends in FoB.
I welcome you again to Tanzanian.
Stephene.
Hieronder ziet u Stephene met zijn vrouw Rahabu, en
zijn twee lieve dochters Nancy en Grace.

Sponsoring schoolgeld 2016

De stichting sponsort schoolgeld voor kinderen die de
capaciteiten hebben om vervolgonderwijs te volgen
maar waarvan de ouders de kosten niet alleen kunnen
dragen. De sponsor draagt € 50,- per kind per jaar bi
gedurende ten minste vier jaar. We willen hiermee
voorkomen dat een kind zijn schoolcarrière moet
afbreken wegens geldgebrek. In 2016 ontvangen we van
vaste sponsors € 1.550,-. Hiermee betalen we voor 27
kinderen een belangrijk deel van hun schoolgeld.
De keuze voor, en begeleiding van, die kinderen is in
goede handen van Stephene Nkonya. In 2015 hebben 7
kinderen hun school afgerond. Daarom kunnen dit jaar
de volgende kinderen naar school: Eunice Moses, Sarah
Emanuel, Joyce Sylvester, Perepetual Gilbert, Cosman
Martin, Nghumbi Jacob en Kola Charles. De meisjes
zijn nu ruim in de meerderheid. Daarmee wordt recht
gedaan aan een oude doelstelling. Wilt u ook één of
meer kinderen sponsoren? Er staan er nog 8 kinderen
op de wachtlijst!

NU HULP NODIG
Stephene onderzoekt momenteel de volgende punten:







Wat is er nodig om de personeelswoning bij de
Diana polikliniek af te bouwen zodat er 24x7
personeel aanwezig kan zijn om zwangere
vrouwen op te vangen?
Slaapplaats voor de zwangere organiseren in de
polikliniek.
Kan er een groentetuin aangelegd worden?
Kan de bewaker opgeleid worden om kleine
onderhoudsklusjes te doen bv wekelijks
schoonmaken van de waterpomp?
Een aantal AMREF-medewerkers is opgeleid om
oa te spreken met de gezinnen over gezinszorg en
geboortebeperking. AMREF is echter met het
project gestopt. Stephene zoekt uit welke rol het
district hierin kan spelen.

Inmiddels is er flinke personele wisseling geweest
binnen het district dus Stephene gaat nieuwe contacten
leggen voor ons.

Naast de strategische - en beleidsontwikkelingen blijven
operationele kwesties aan de orde van de dag.
 Helen is erg blij met de steun die ze gekregen
heeft maar als startende ondernemer heeft ze
ondersteuning nodig in de bedrijfsvoering. Het
reserveren van omzet voor nieuwe investeringen
is een uitdaging. We zoeken iemand die haar
hierbij kan ondersteunen. Ook willen we haar
financieel ondersteunen bij inkoop van nieuwe
doeken (€200) en de huur voor de komende 10
maanden (€250)
 De accommodatie voor de medewerkers van de
primary school moet afgebouwd worden.
 Het kost 50 (!) euro om een kind een jaar naar
school te sturen. Help een kind en sponsor zijn
toekomst!
Op onze website leest u uitgebreider waarom uw hulp
op bovenstaande punten zo hard nodig is:
http://www.vriendenvanbariadi.org/ontwikkelingshulp/8/donaties.html

