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Sponsoring kinderen

Dit schooljaar kan de stichting 54 kinderen een kans
bieden op een beter leven door ze onderwijs te laten
volgen. Met dank aan de sponsors!
Afgelopen studiejaar zijn er 11
leerlingen afgestudeerd, onder wie
Kulwa Marco. Ze is ontzettend blij
dat ze mede door onze steun
onderwijs kon volgen en is met
goede cijfers geslaagd. Hier stopt het
niet, want Kulwa wil verder studeren
om een goed leven op te bouwen.
Kulwa
MarcoMarco
Daarvoor gaat ze op zoek naar een
tijdelijk baan om zo de studie te
kunnen bekostigen. Niet alleen
Kulwa, maar alle kinderen die vorig
jaar afgestudeerd zijn gaan verder
studeren om zo iets te kunnen
betekenen voor henzelf en hun
gemeenschap. Onderwijs biedt
toekomst! En daar werkt de stichting
graag aan mee!

Lerarenhuizen

In de onze vorige nieuwsbrief berichtten we over de
behoefte aan onderkomens voor leraren in Ditima. Vijf
leraren van de Ditima Primary School hadden geen
huisvestiging. Dat was in november 2018. De stichting
heeft toen de bouw van twee huizen meegefinancierd.
Daardoor hebben nu drie leraren woonruimte vlakbij de
school. Eén van hen is Noel Mlunde, hij geeft Engelse
les, natuurkunde, wiskunde en maatschappijleer. Noel is
erg blij met het huis. Niet alleen scheelt het hem
dagelijks een lange rit op en neer naar Bariadi Town
ook, en nog veel belangrijker, is het de reden waarom hij

aan kan blijven als docent. Door de woning bespaart hij
kosten voor vervoer en onderdak en is het haalbaar om
zijn functie te handhaven.

Nieuwe woning
Noel Mlunde

Nu zijn er nog twee leraren over die huisvesting nodig
hebben. Kennedy David, de hoofdleraar, en Siebieka
Masaka, zij geeft les Kiswahili en aardrijkskunde. Voor
deze docenten moeten twee ingestorte woningen
gerenoveerd worden. Een parlementslid heeft toegezegd
de renovatie te steunen met een bedrag van €1500. De
totale kosten zijn €5000,-. Om te kunnen starten met de
renovatie zijn wij nog op zoek naar sponsoren. Wilt u
bijdragen aan dit project voor goed onderwijs? De
leraren en de kinderen zullen u dankbaar zijn!

Te renoveren woning

Een droombaan voor Happiness?

In onze nieuwsbrief van augustus 2017 verhaalden wij
over de ondernemerszin in
Tanzania. U kon lezen over
Happiness een jonge vrouw van
inmiddels 29 jaar. Door bijdragen
van de stichting kon Happiness 4
jaar middelbare school volgen.
Daarna volgde ze een
beroepsopleiding die ze zelf
bekostigde. Een passende baan kon
Happiness
ze echter helaas niet vinden.
Happiness ging niet bij de pakken
neerzitten maar ging haar ouders helpen met de
landbouw in het plaatsje Fella. Daarnaast begon ze een
kippenboerderij. Er brak echter een ziekte uit onder de
kippen dus ging ze vol goede moed aan de slag met een
varkensfokkerij.
Het is wel duidelijk dat Happiness bereid is om te
werken voor haar geld. Maar het boerenleven is nooit
haar droom geweest, dat is de omroepwereld, ze volgde
immers een opleiding tot radiopresentatrice. In januari
van dit jaar werd er een vergunning afgegeven aan
Bariadi FM Radio. Het toeval wil dat dit radiostation
gerund wordt door de oom van onze contactpersoon in
Tanzania. Misschien krijgt Happiness toch nog haar
droombaan. “In ieder geval ga ik beide initiatieven bij
elkaar brengen, want nee heb je en ja kun je krijgen, ook
in Tanzania”, aldus Gerrit Bunschoten, voorzitter van
de Stichting Vrienden van Bariadi.

Staff house in Gilya en polikliniek in Nyawa

De stichting wil dat de zorg voor moeder een kind 24/7
gewaarborgd
is. Een staff
house kan
huisvesting
bieden aan
een arts met
zijn gezin. Zo
is de arts dag
en nacht
bereikbaar om
Fundament staff house+polikliniek Gilya bevallingen te
begeleiden
en/of zieken te helpen. Onze man ter plaatse, Stephene,

gaat daarom de bouw van een staff house voor ons
begeleiden en zal regelmatig rapporten over de
voortgang.
De polikliniek in Nyawa is gerenoveerd. De
zorgverleners zijn in hun nopjes. Door de aanleg van
een toilet en een waterput zijn met name de hygiënische
omstandigheden sterk verbeterd.

Kleinschalig en met resultaat

Zoals u ziet zijn wij druk aan het werk om de levens van
onze vrienden in Tanzania te helpen verbeteren, en met
resultaat! Helpt u ook mee? Uw donatie verandert
levens. Heel direct, zonder dat er iets aan de strijkstok
blijft hangen, zonder dat er salarissen betaald moeten
worden aan medewerkers en directeuren. Uw geld gaat
direct naar waar het zijn moet, zonder corruptie, zonder
dure reclamecampagnes. Gewoon, direct van u naar hen.
Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Wij werken
planmatig en in overleg met onze vrienden in Tanzania.
Wij verschaffen ze een deel van wat ze nodig hebben,
op hun verzoek. Wat zíj nodig hebben, niet wat wij
dènken dat zij nodig hebben. En het is nooit zomaar een
gift. We verwachten ook altijd input en medewerking
van de mensen daar, zodat ook zij zich verbinden aan
het doel en er direct belang bij hebben dat het goed gaat.
En zich optimaal inzetten. Regelmatig vliegen wij op
eigen kosten naar Tanzania om de voortgang van de
projecten te bekijken en te begeleiden. Aan zo’n doel,
met die werkwijze, wilt u toch ook meewerken? Vraag
bijvoorbeeld eens donaties voor Bariadi voor uw
verjaardag in plaats van cadeautjes, of koop eens een
kledingstuk minder. Wij hebben immers al zo veel, zij zo
weinig. Doet u mee? Ga naar
http://www.vriendenvanbariadi.org en maak het
verschil!

WIJ ZIJN IN BEWEGING
VOOR ONZE VRIENDEN IN
BARIADI. U OOK?
Ga voor informatie en sponsoring naar
www.vriendenvanbariadi.org

