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IN BE WE GIN G VO O R B A R IAD I

Wisseling van de wacht: Rob bedankt, Bas succes!

Na zes jaar bestuurschap nemen we afscheid van Rob
van Nunspeet. Het ontbrak Rob aan om met optimale
inzet en aandacht de bestuursvergaderingen bij te
wonen. Rob blijft de komende jaren op de achtergrond
beschikbaar voor o.a. fondsenwerving. Daarnaast blijft
Rob ons waar nodig van bestuurlijke adviezen voorzien.
In de afgelopen zes jaar heeft Rob op het gebied van
educatie mooie projecten gerealiseerd:
 In de basisschool in Ditima werden bijna 150
schoolbankjes en 7 lerarenbureaus geplaatst.
 Door Robs sturing lukte het om jaarlijks 39
kinderen de middelbare school te laten
bezoeken.
 De kinderen in Bariadi district hebben een
taalachterstand. In Bariadi spreken ze Sukuma
terwijl de voertaal op de basisschool Ki Swahili
is. Onder Robs leiding zijn in 2015 twee
kleuterklassen toegevoegd aan de basisschool.
Zo kunnen de kinderen al Swahili leren voordat
ze naar de basisschool gaan. Deze twee klassen
zijn gebouwd en voorzien van 60
schoolbankjes.
We willen Rob op deze plek heel hartelijk danken voor
zijn inzet, we zullen hem node missen.
Gelukkig hebben we in Bas Geerlings een enthousiast
nieuw bestuurslid gevonden om de taken van Rob over
te nemen. We zijn benieuwd welke succesvolle projecten
Bas voor de mensen in het Bariadi district zal realiseren.
De lat ligt hoog, maar we hebben er alle vertrouwen in.
Succes Bas!

Nieuw bestuurslid Bas Geerlings stelt zich voor

Al op jonge leeftijd kwam ik voor het eerst in contact
met de Vrienden van Bariadi. Mijn moeder was toen al
betrokken bij de Stichting. Door haar actieve
lidmaatschap heb ik een sterke band gekregen met onze
vrienden in Tanzania. In mijn jeugd kwam een groepje
Tanzanianen op visite in Nederland. Hier heb ik veel
plezier aan beleefd, het contact met onze vrienden uit
Bariadi was en is altijd een feestje. Hun rust en
positivisme is inspirerend. Op latere leeftijd maakte ik
meerdere reizen naar Tanzania en uiteindelijk liep ik er
in 2010 vier maanden stage. Ik hield mij bezig met
microfinancieringsprojecten voor kansarme jonge
ondernemers in Dar Es Salaam. Ik ben ontzettend blij
dat ik nu via de stichting Vrienden van Bariadi actief
betrokken kan zijn. Ik ga mijn uiterste best doen om een
positieve bijdrage te leveren aan het leven en de
toekomst van onze Tanzaniaanse vrienden!

Bariadi in beweging

Niet alleen binnen het bestuur zit er beweging in taken
en functies, ook in Bariadi is dat zo. Sinds de vorige
nieuwsbrief in februari zijn er binnen het management
van het district Bariadi een nieuwe DMO (District
Medical Officer) en een nieuwe DED aangetreden.
Onze onmisbare contactpersoon Stephene Nkonya
introduceert ons bij hen en verzorgt ook de overdracht.
Daarnaast houdt Stephene ons op de hoogte van de
ontwikkelingen in het Bariadi district. In Ditima blijven
de watervoorziening, de apparatuur voor zonne-energie
en de riolering een probleem. Omdat er onvoldoende
onderhoud gepleegd wordt, werken deze voorzieningen
niet of gebrekkig. Wij zien daarvoor de volgende
oplossingen:

 De nationale stroomvoorziening wordt
binnenkort uitgebreid naar Bariadi. Als deze
ook voor de polikliniek in Ditima beschikbaar
is, wordt de zonne-energie-installatie overbodig.
Stephene informeert ons over de eventuele
kosten die de aansluiting met zich mee brengen.
 De dieselpomp wordt vervangen door een
handpomp zodat de watervoorziening beter
gegarandeerd is.
 De riolering wordt hersteld en dieper
ingegraven.
Na overeenstemming over de voorstellen zal Stephene
de processen begeleiden.

Renovatie school

Dit jaar is de school in Ditima gerenoveerd. We hebben
€6700 beschikbaar gesteld aan de gemeenschap om
allereerst een deel van het dak te repareren en
vervolgens daken te plaatsen op de twee nieuwe staff
houses voor leraren. Eerder dit jaar repareerden we een
deel van het dak van de school. Dat was weggewaaid in
een storm. We hebben bedongen dat de nieuwe houten
dakbalken geïmpregneerd of in elk geval gebeitst
moeten worden. Het rotten van de houten balken is
namelijk een van de belangrijkste oorzaken van verval.
Op de foto kunt u zien hoe ver de werkzaamheden
inmiddels gevorderd zijn.

Nyawa is een polikliniek in de buurt van Gilya. Er zijn
daar problemen met de watervoorziening, de toiletten
en de vloeren. Ons voorstel was als volgt: als het district
die problemen aanpakt, zullen wij de bouw van het staff
house ondersteunen door de materiaalkosten voor onze
rekening te nemen. Dat is hard nodig, want arts Vincent
werkt daar nu onder erbarmelijke omstandigheden.

Bezoek aan Tanzania

Inmiddels hebben wij van Amosi Moses vernomen dat
het voorstel door het management akkoord bevonden
is. Het benodigde geld is beschikbaar gesteld.
De inwoners van Nyawa zijn bezig de materialen die
nodig zijn, zoals zand en stenen, te verzamelen. Met een
lokale aannemer zijn afspraken gemaakt over het
uitvoeren van de werkzaamheden. Ook de inwoners van
Gilya zijn actief in het verzamelen van de benodigde
bouwmaterialen voor het huis van de dokter. Stephene
zal het geheel monitoren. Op onze website kunt u zien
hoe de werkzaamheden vorderen.

Bestuurslid Tony Stanton en zijn vrouw Erica reisden in
oktober/november naar Tanzania. Ze bezochten hun
zoon Koen en zijn vrouw Jacqueline in Arusha. Voor de
Stichting bezochten ze Mwanza en het Bugandu
Hospital om de stand van zaken met betrekking tot het
gezondheidsonderzoek te bespreken. Ze ontmoetten
ook Stephene om de plannen en de activiteiten van de
stichting te bespreken. En natuurlijk brachten ze ook
een paar dagen door met onze vrienden in het Bariadi
District. Meer over hun bezoek aan Tanzania leest u in
de volgende nieuwsbrief.

WIJ ZIJN IN BEWEGING
VOOR ONZE VRIENDEN IN
BARIADI. U OOK?

Lees verder op www.vriendenvanbariadi.org

