
 

 
Dreigend lerarentekort door gebrek aan huisvesting 
Het gebrek aan huisvesting bij de school in Ditima 
levert problemen op. Momenteel gaan 5 leraren iedere 
dag met de motor op en neer naar hotels in Bariadi Stad. 
Dit kost tijd en geld en is erg demotiverend. Een aantal 
docenten heeft daarom om overplaatsing naar een 
andere school gevraagd. Als leraren vertrekken naar 
andere scholen zullen lessen uitvallen of worden er 
klassen samengevoegd, dat is uiteraard niet wenselijk.  
 
Dit probleem bestaat al langer en er wordt ook al 
gewerkt aan een oplossing. Afgesproken is dat de local 
council en het district de helft van de bouw financieren 

en de stichting de andere helft. De fundering, muren en 
daken van 2 huizen zijn inmiddels gebouwd. Nu is het 
aan de Stichting om te zorgen dat o.a. de muren, ramen 
en vloeren afgemaakt worden. Er kunnen dan drie 
leraren gehuisvest worden.  
Om dit project te financieren is er een bedrag van 
€3650,- nodig. Hiervoor zoeken we sponsoren. Wilt u 
graag bijdragen aan dit project voor goed onderwijs? Uw 
donatie is erg welkom onder vermelding van ‘teacher 
houses Ditima’.  
 
 
 

 
Ontwikkeling onderwijs 
Met voldoende gemotiveerde docenten moeten we het 
onderwijs in de afgelegen regio naar een hoger plan 
kunnen tillen. We onderzoeken daarom op welk vlak de 
leraren zich willen ontwikkelen. Zijn er bepaalde vakken 
waar zij meer kennis over willen hebben? Willen ze hun 
didactische vaardigheden verbeteren om zo de stof beter 
te kunnen overdragen? Als we weten wat de docenten 
nodig hebben, kunnen we daarmee aan de slag. Betere 
docenten geven immers beter onderwijs en daar plukken 
de leerlingen de vruchten van!  
 
Personeelswoningen Gilya 
Ook in Gilya wordt gebouwd. De 24-uurszorg op het 
platteland van Tanzania is afhankelijk van de 
aanwezigheid van artsen en verpleegkundigen bij de 
health centres. Zij moeten dus bij de polikliniek kunnen 
wonen. In Gilya is de lokale bevolking de bouw van de  
polikliniek aan het afronden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen zullen we de bouw van 2 personeelswoningen 
realiseren. Het projectplan daarvoor is in de maak. Er is 
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een fifty-fifty-verdeling in materialen/arbeid of 
financiën. Het wachten is nog op een reactie en 
besluitvorming door de gemeente en de DED als 
hoogste baas van het district.   
 
Wilde Ganzen 
Voor de  sponsoring zijn we in gesprek met Wilde 
Ganzen. Dat is een organisatie die wereldwijd armoede 
bestrijdt. Ze steunt ontwikkelingsprojecten die opgezet 
zijn door mensen ter plekke in samenwerking met 
bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen is geïnteresseerd 
in onze werkwijze. Een voorwaarde voor samenwerking 
is dat we een organisatie in Tanzania hebben die het 
project kan begeleiden. Dat mag niet de overheid zijn.  
       
Gerrit praat bij met Luweli 
In de schaduw van een prachtige bougainville wacht ik 
op Luweli. Luweli vertelt hoe hij soms terugverlangt 
naar vroeger. Tegenwoordig valt er zo veel te kiezen en 
dat is niet altijd goed, vindt Luweli. Neem bijvoorbeeld 
het eten. Vroeger at je gewoon Ugali, een soort dikke 
pap, van Millet. Millet, ofwel gierst, is een graansoort die 
goed tegen de droogte kan. Maar mensen willen geen 
gierstpap meer eten, zegt Luweli. Ze willen kiezen; de 
ene keer rijst, de andere keer mais. Dat levert problemen 
op. Rijst en mais hebben veel water nodig en daarom 
mislukken er veel oogsten.   
In Mwanza zien ze gierst nu als superfood. Dat scheelt 
straks vast  vele misoogsten, grapt Luweli. 
Luweli wil zijn vijf vrouwen en zijn ex-vrouw goed 
achterlaten. Op zijn oude dag is hij druk bezig om te 
zorgen dat Suzanne, Thabita, Anna, Joyce, Tatu en 
Maria een plek voor zichzelf hebben waarmee ze in hun 
onderhoud kunnen voorzien. Hij is blij met de steun van 
de Stichting daarbij. Over zijn gezonde zonen maakt hij 
zich geen zorgen, die redden het wel. Luweli heeft een 
positief toekomstbeeld, denk ik als ik kijk naar de 
bouwvallige lemen huisjes waar zijn zonen met hun 
gezinnetjes wonen. Maar hij heeft vast gelijk: die jongens 
redden het wel, ze hebben immers een goed voorbeeld 
gehad. 
 
Voedselhulp 
Van september 2017 tot en met juni 2018 was de situatie 
in het Bariadidistrict slecht. In februari en maart was er 

een korte opleving en kon er toch nog wat geoogst 
worden. Hoewel de Stichting erg terughoudend is in het 
geven van voedselhulp hebben we eind mei besloten om 
toch geld over te maken. Immers, wat voor vrienden 
zouden we zijn als we onze mensen daar ziek laten 
worden door gebrek aan voeding? Natuurlijk streven we 
ernaar dat onze Tanzaniaanse vrienden in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien. Maar gelukkig zijn we in 
staat om te helpen als dat een keer niet lukt. In 
Nederland maken bijna 5 miljoen mensen aanspraak op 
een uitkering als het henzelf even niet lukt. In Tanzania 
is zo’n vangnet er niet. Wat fijn dat wij als vrienden hun 
vangnet kunnen zijn.  
 
Persoonlijke verhalen 

Elias en zijn ouders Pharles 
en Tabitha zijn blij dat Elias 
gesponsord wordt bij zijn 
opleiding  tot 
elektromonteur. Naar 
verwachting haalt hij 
volgend jaar zijn diploma. 
Voor zijn examen in 
december heeft Elias nog 
voor 75 euro aan materiaal 
nodig. Sponsort u hem? 
Laat het ons weten! 
  

Moses Nyamoye is al een aantal jaren diabeet. Dat 
kostte hem bijna zijn leven. In 2010 haalden Wim en 
Gijs Geerlings hem meer dood dan levend bij een ‘witch 
doctor’ weg. Sindsdien krijgt hij insuline, gesponsord 
door donoren. Daardoor kan hij weer op het land 
werken en zijn gezin onderhouden. Zijn dankbaarheid 
en die van zijn familie jegens de donoren is enorm! 
 

WIJ ZIJN IN BEWEGING 
VOOR ONZE VRIENDEN IN 

BARIADI. U OOK? 
Ga voor informatie en sponsoring naar 

www.vriendenvanbariadi.org 
 

 

 

 

 

 


