
 

 
15 jaar bevriend! 
Stichting Vrienden van Bariadi bestaat dit jaar 15 jaar. 
Dertig (!) jaar geleden al kwam de eerste hulpvraag uit 
Bariadi. Aanvankelijk ging het vooral om voedselhulp 
via een kerkelijke organisatie in Huizen. Van lieverlee 
breidde de hulp zich uit naar andere terreinen en 
kwamen er ook andere sponsors bij. Om de 
geldstromen beter te stroomlijnen en de hulpverlening 
professioneler te organiseren, werd in 2002 de Stichting 
Vrienden van Bariadi opgericht. Onze vriendschap was, 
is en blijft de basis voor ontmoetingen en hulpverlening.  
 
In de loop der tijd zijn er veel projecten gerealiseerd. 
Hier nog even in het kort enkele hoogtepunten: 

• In 2010 konden we een polikliniek met 
waterpomp en riolering openen in Ditima; 

• Er is dagelijks een verpleegkundige aan het 
werk voor m.n. moeder-en-kind-zorg en 
EHBO. Regelmatig is er ook een arts aanwezig; 

• We maakte 40 waterpompen operationeel; 

• We gaven financiële steun voor voedselhulp; 

• 350 kinderen werden in ons 
schoolsponsorprogramma opgenomen zodat 
die kinderen later een bijdrage kunnen leveren 
aan de gemeenschap; 

• Er zijn twee kleuterklassen opgericht waar de 
kinderen alvast Swahili kunnen leren voordat ze 
naar de basisschool gaan. 

• 147 schoolbanken en 7 bureaus voor docenten 
zijn lokaal geproduceerd en in gebruik 
genomen; 

• In 2016 is de school in Ditima gerenoveerd; 

• We hielpen Helen met het opzetten van haar 
eigen kledingwinkel en zorgden voor een baan 
als schoonmaakster voor Esther; 

• We stelden geld beschikbaar voor de aanschaf 
van basismaterialen voor de klinieken. 

 
 
Natuurlijk zijn we er daarmee niet. Er wordt nog 
gewerkt aan: 

• Een doktershuis bij de polikliniek zodat er altijd 
een arts aanwezig kan zijn; 

• De bouw van een ‘staff house’ bij de polikliniek 
in Gilya; 

• Huizen voor de docenten bij de school; 

• Door de slechte omstandigheden blijven 
onderhoud en renovatie voortdurend van 
belang. 

 
Wij kijken met trots terug op wat we bereikt hebben met 
en voor onze vrienden in Bariadi. En we kijken vol 
hoop naar de successen die in het verschiet liggen.  
 
Ons meest recente succes 
De leerlingen van de Ditima basisschool en de Guduwi 
middelbare school hebben een achterstand op het 
gebied van computers en internet. De docenten vinden 
dat uiteraard ontzettend jammer. Computerkennis 
vergroot namelijk de kans om toegelaten te worden op 
een vervolgopleiding en biedt betere kansen op de 
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arbeidsmarkt. Op school kwam computerkennis dan 
ook regelmatig aan bod. Maar noodgedwongen bleef het 
bij praten, doen was niet aan de orde; er waren namelijk 
geen computers. De schoolleiding vroeg ons om hulp. 
De stichting schafte daarom begin dit jaar twee 
computers aan voor de basisschool.  
Maar ook de middelbare school wilde natuurlijk graag 
computers. Liefst drie computers met een beamer en 
een scherm. Door de computerlessen op het scherm te 
projecteren zouden grote groepen leerlingen tegelijk de 
lessen kunnen volgen.  
Wij vonden Evenses (www.evenses.com) uit Amsterdam 
bereid dit project te sponsoren. Evenses voelt zich als 
online speler verbonden met het project en heeft, 
behalve de computers en een beamer met scherm, ook 
een computertafel en een printer gesponsord.  
De leerlingen van beide kunnen nu praktijkervaring met 
computers en het internet opdoen. We vertrouwen erop 
dat dit hun toekomstperspectief verbetert.  
Namens de leiding van de scholen en de Stichting 
Vrienden van Bariadi willen we Evenses en onze 
projectmanager Stephen Nkonya hartelijk danken voor 
het realiseren van dit project. 
 
Verbetering polikliniek Nyawa 
In 2015 bezochten wij de polikliniek in Nyawa en dr. 
Vincent die daar onvermoeibaar probeert mensen te 
helpen. Het is onvoorstelbaar in wat voor erbarmelijke 
omstandigheden daar gewerkt moet worden. 
Onze focus ligt op de kliniek in Gilya. Recent werd 
echter duidelijk dat de overheid gelukkig gestart is met 
het verbeteren van de kliniek in Nyawa. De vloeren en 
wanden van de behandelruimte zijn gerenoveerd, het 
dak is hersteld en er is een watertank geplaatst om het 
regenwater in op te vangen. Ook het toiletgebouw en de 
riolering zijn opgeknapt. Onderstaande voor- en na-
foto’s geven een goed beeld van de verbeteringen.  
 

 
 
 

 

Bericht van Stephen 
In zijn eigen woorden: 
 
“I am Stephen Nkonya from Tanzania,Mwanza/Bariadi. 
I am the coordinator of the foundation friends of 
Bariadi from Netherlands. 
I am coordinating for the projects of the foundation 
here in Tanzania. 
 
The project of shallow Wells, this to ensure people are 
getting good water, 
I also coordinating for food help,here we help the 
families for money to buy food when we have famine to 
our area, 
Also I am coordinating for the schools projects, here we 
deals with a lot of projects like schools desks, chairs, 
tables, renovation of the buildings of the class 
rooms,staff houses, we have also the IT program for 
buying Computers, printers, beamer and screen. 
And for the school, we have managed to have children 
graduated and now working 
Also I am coordinating for the renovation of the 
Dispensaries of Diana, Nyawa and Gilya. 
I am coordinating for the school fees for the children 
from form one up to form four. 
These are the projects I am coordinating and we have a 
lot of success for these projects, more thanks for the 
foundation for what they are doing to help people here 
in Tanzania, God bless you” 
 

WIJ ZIJN IN BEWEGING 
VOOR ONZE VRIENDEN IN 

BARIADI. U OOK? 
Lees verder op www.vriendenvanbariadi.org 

 

 

 

 

  


