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Beste donateurs

Voor u ligt nieuwsbrief nummer 25. Vraagt u zich af
wanneer u het vorige nummer ook alweer ontving? Dat
is inderdaad een tijdje geleden, in maart. Hebben wij
sindsdien stilgezeten? Absoluut niet! Niet qua
werkzaamheden in Tanzania en ook niet in Nederland.

Onze inspanningen in Nederland

We zijn druk bezig om samen met onze sponsor RETO
in Soest onze internetpagina dynamischer te maken. Wij
hopen dat deze binnenkort live gaat. Wij zullen u als
lezer en sponsor dan met korte berichtjes op de hoogte
houden. We kijken ook naar de mogelijkheden om
donateurs via een tool op de website sponsorgeld over
te laten maken. Ook onze Facebookpagina wordt
opgefrist én we gaan kijken of een plekje op Instagram
voor ons zinvol is.
Verder zijn we bezig geweest met het project Wilde
Ganzen, dat is er een van lange adem. Wilde Ganzen is
een organisatie die wereldwijd armoede bestrijdt door
het delen van kennis en ervaring en het geven van
financiële steun. Ze steunt ontwikkelingsprojecten die
opgezet zijn door mensen ter plekke, in samenwerking
met bevlogen Nederlanders, om zo structurele
verbetering te bewerkstelligen. Voorwaarde voor
samenwerking met Wilde Ganzen is dat we een
organisatie, anders dan de overheid, in Tanzania hebben
die projecten kan begeleiden. Daar zijn we naar op zoek.
Wilde Ganzen is geïnteresseerd in onze werkwijze en die
interesse is wederzijds.

Wilde Ganzen en Partin

Wilde Ganzen werkt op haar beurt weer samen met
Partin, de branchevereniging voor het particuliere
initiatief in ontwikkelingssamenwerking. Belangrijke
doelen van Partin zijn het delen van kennis en het
bevorderen van duurzaamheid. Daarnaast helpt Partin
met handige tools die nuttig zijn voor kleine
fondsenwervende organisaties o.a. voor het opstellen
van jaarrekeningen.
Partin is geïnteresseerd in nieuwere methoden van
fondsenwerving zoals crowdfunding. Sommige leden
zijn succesvol actief op het crowdfunding platform van
Partin-partner PifWorld. Een betaalknop op de eigen
website van fondsenwervers behoort tot de
dienstverlening van PifWorld.

Kennis- en ontmoetingsdag

Op 28 september was onze adviseur Ans aanwezig op
de Wilde Gazen-Partin-dag.
Een gelegenheid om kennis op te doen en andere
vrijwilligers in ontwikkelingsgebieden te ontmoeten. Er
werden interessante workshops en lezingen gegeven.
Omdat ze altijd veel geleerd heeft van projecten die
anders liepen dan gepland of die mislukten, woonde Ans
de lezing briljante mislukkingen bij van Paul Iske (Chief
Failure Officer). Paul hield de zaal voor dat men niet
bang moet zijn om te falen want zonder de moed om
iets te beginnen verandert er nooit wat. Juist met durf,
en soms toevallig, zijn de grootste successen geboekt en
de geweldigste uitvindingen gedaan: Een briljante
mislukking is niets anders dan een goed voorbereide
poging om iets te realiseren; met een andere uitkomst

dan gepland en een leereffect. Paul gaf tools om
patronen in mislukkingen te herkennen en die essentiële
kennis voor, tijdens en na een project herkenbaar en
overdraagbaar te maken. Een inspirerende workshop,
aldus Ans. Ook ontmoette ze andere gemotiveerde
vrijwilligers, wellicht interessant voor een eventuele
samenwerking in de toekomst.

Ons werk in Tanzania
Renovatie Ditima Primary School

Het schoolgebouw van de Ditima Primary School was
in slechte staat. Drie van de zeven klaslokalen waren zo
slecht dat ze haast niet meer bruikbaar waren. Zowel de
fundering als vloer, muren en ramen waren slecht.
Zonder herstel zouden klassen samengevoegd moeten
worden waardoor de lessen minder rendement zouden
opleveren en zou een groot deel van de lessen geschrapt
moeten worden. Dat konden we niet laten gebeuren.

Na de renovatie.

De ruim 800 leerlingen kunnen naar school blijven gaan
en alle lessen blijven volgen! Op weg naar een positieve
toekomst!

Voor de renovatie.

Met hulp van ons lokale projectteam en financiële steun
van stichting de Pelgrimshoeve konden we het gebouw
renoveren, met succes! De ramen van de lokalen zijn
vervangen, de fundering is verstevigd, er zijn nieuwe
deuren geplaatst en de muren zijn hersteld.

Project geslaagd!
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