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Nieuwsbrief van de stichting “Vrienden van Bariadi”.
Nr. 27- januari 2022

Van de voorzitter,
 
Het jaar 2021 was een jaar waarin we nagenoeg alles op afstand moesten 
afhandelen. Er is dit jaar niemand fysiek naar Tanzania gereisd. Bijna alle 
vergaderingen van het bestuur vonden online plaats. De samenstelling van het 
bestuur is in 2021 behoorlijk gewijzigd. Bas Geerlings en Hubert van Bohemen 
stopten als bestuurslid. We zijn ze beiden dankbaar voor de inzet die ze hebben 
getoond in de afgelopen jaren. Rob van Nunspeet is (weer) toegetreden tot het 
bestuur. Het meest droevige bericht kwam binnen op 15 september: ”onze 
redactrice Sandra Goutier is overleden aan de gevolgen van haar ziekte”. Dankbaar 
zijn we dat we Sandra hebben leren kennen en dat ze ons jaren heeft ondersteund. 

Mede dankzij de hulp van onze sponsoren en onze man ter plaatse, Stephen 
Nkonya, wisten we ook in 2021 het nodige te bereiken. De hulp aan Moses N. is 
gecontinueerd evenals de sponsoring van vele kinderen. Ook hebben we door 
sponsoring enkele vrienden kunnen helpen op medisch gebied. Daarnaast hebben 
we Thabita kunnen helpen met de herbouw van haar huis. dat was door een storm 
verwoest. 2021 was het derde jaar op rij, dat onze vrienden geen gebruik hoefden te 
maken van voedselhulp en landbouwhulp. 

Ook in 2022 verwachten we met de hulp van onze sponsoren weer vele vrienden in 
Bariadi District te kunnen helpen.

Beleidswijziging van Overheidsgebouw naar Persoon 

De afgelopen jaren heeft de Stichting een groot 
deel van haar financiën besteed aan het bouwen en 
verbeteren van gebouwen. We hebben dat altijd 
gedaan in samenspraak met de overheid en de 
gebruikers. Zo hebben we een EHBO-post 
gebouwd in Ditima en hebben we geïnvesteerd in 
de eerstehulppost in de plaats Matongo. 
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Gelden zijn gebruikt om de primary school in Ditima op te knappen en huizen voor 
het personeel te bouwen. Ook hebben we geïnvesteerd in de Guduwi Secondary 
school. Er zijn gelden gebruikt om waterpompen te plaatsen. 

Inmiddels zien we dat het lokale bestuur steeds beter in staat is om deze materiële 
zaken zelfstandig uit te voeren. We kunnen onze rol op dit gebied dan ook 
afbouwen. Maar natuurlijk blijven we het onderhoud van onze investeringen goed 
in de gaten houden. Naast de investeringen in gebouwen hebben we de laatste jaren 

veel jongeren gesponsord zodat zij de 
onderbouw van de middelbare school 
(form 1 tot en met 4) konden doorlopen. 
Dit deel van het werk van de stichting 
betrof vooral individuele sponsoring. Als 
bestuur hebben we onlangs besloten ons 
beleid ook op andere terreinen dan 
Educatie om te vormen in de richting van 
meer persoonlijke ondersteuning. 

Per beleidsterrein zijn we nog aan het uitwerken hoe we deze nieuwe richting vorm 
gaan geven. In deze nieuwsbrief kun je al lezen over de eerste 
ondersteuningsprojecten n.a.v. de koerswijziging. We verwachten van deze 
koerswijziging dat onze vrienden nog beter zullen ervaren dat we er voor ze zijn. 
En daardoor zullen ze meer vertrouwen krijgen in de toekomst, wat naar onze 
verwachting zal leiden tot mooie nieuwe initiatieven. 
 
 
Gerrit Bunschoten, voorzitter 
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Gezondheidszorg

Afscheid van Hubert van Boheemen.

Dit jaar zou mijn 5e termijn ingaan als 
bestuurslid met de portefeuille gezondheidszorg.
Na 16 jaar heb ik besloten om deze functie neer 
te leggen en uit het bestuur te stappen. Ik heb 
voor dit moment andere keuzes gemaakt.
De afgelopen jaren hebben wij als bestuur veel 
zaken opgepakt en voor elkaar gekregen.

Ik kijk met plezier terug naar de reizen waar ik aan heb deelgenomen en heb mij 
verbaasd over wat je in 2 weken ter plaatse voor elkaar kan krijgen.
De conferentie met de zorgmedewerkers in Bariadi i.s.m. CUHAS, School of
Public Health was een succes. Helaas is er van de destijds uitgewerkte
plannen maar een klein deel gerealiseerd. Natuurlijk is er de bouw van de
polikliniek in Ditima. Dat het niet gelukt is om met de Wilde Ganzen tezamen
een project te financieren vind ik nog steeds erg spijtig. De warme relatie met
de vrienden in Bariadi blijft. Tanzania; het is nooit klaar! 
Daarom valt het me niet mee om er een punt achter te zetten. 
Wellicht wordt het toch nog een keer een komma.
De toekomst zal het uitwijzen.

Hubert van Boheemen

Educatie

Na 5 jaar afwezigheid is Rob van Nunspeet terug als bestuurslid. Hij neemt o.a. de 
portefeuille Educatie weer over van Bas Geerlings. Bas heeft in de achter ons 
liggende jaren met succes veel werk gemaakt van het werven van individuele 
sponsors voor kinderen die naar school gaan. Van de gemiddeld 70 leerlingen per 
jaar had/heeft ruim de helft een individuele sponsor. De bijdragen voor de overige 
kinderen is steeds uit de algemene middelen van de stichting betaald. Daarnaast 
heeft hij zich ingezet voor de realisatie en onderhoud van huisvesting voor de 
leerkrachten en de inrichting van de scholen van onze vrienden.
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Inmiddels bekostigt de Tanzaniaanse overheid het primair onderwijs volledig en het 
grootste deel van het secundair onderwijs. Het bestuur kiest daarom voor een 
koerswijziging voor de inzet van de beschikbare algemene middelen voor Educatie. 

Vanaf 2023 kiezen we voor de volgende richting:
*We investeren niet meer in gebouwen, inventaris en leermiddelen. 
*We verschuiven de sponsoring van schoolgeld voor kinderen van vooral het 
primaire- en secundaire onderwijs naar hoger onderwijs.  
*De focus ligt daarbij op de kinderen van ‘onze vrienden’. 
*Gelet op het beperkte budget zullen selectiecriteria worden opgesteld. Wie wel, 
wie niet, welke bedragen per kind en hoelang? 
*Individuele sponsors kunnen gericht kinderen en voorzieningen via ons blijven 
ondersteunen en dragen daarvan de kosten. 
*Lopende verplichtingen in de richting van kinderen worden volgens eerdere 
afspraken nagekomen.

In goed overleg met Stephen Nkonya zullen we in 2022 deze wijziging vanaf 2023 
voorbereiden en afspraken maken over de lopende verplichtingen.  
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Financiën

Het afgelopen jaar was in financieel opzicht erg rustig. Naast de normale inkomsten 
van de sponsors voor (o.a.) schoolkinderen werden wij eind 2020 begin 2021 
verrast met een grote gift. Deze gift gaan wij inzetten voor projecten in de richting 
van meer persoonlijke ondersteuning.

Ook het afgelopen jaar hebben we het weer mogelijk gemaakt om 73 kinderen naar 
school te laten gaan. 37 kinderen worden individueel gesponsord door diverse 
sponsors de overige 36 door de Stichting.

Zowel het inkomsten als uitgaven patroon liggen mooi in evenwicht en de 
verwachting voor dit jaar is ongeveer hetzelfde 

Als u denkt ik wil de stichting blijvend sponsoren en een optimale fiscale aftrek 
wilt behouden moet u toch ook nog even naar deze site kijken. Is niet alleen voor 
nu maar ook voor in de toekomst. https://www.notaris.nl/schenken/schenken-aan-
een-goed-doel-vereniging-of-kerkgenootschap.

We zijn op dit moment bezig met een manier waarin het mogelijk is om ook via de 
website op een eenvoudige manier te gaan doneren. U gaat hier meer van horen.

Opzet ondersteuningsfonds

In 2019 en 2020 bereikten ons regelmatig hulpvragen van vrienden in Bariadi die 
hulp nodig hadden tijdens of na een calamiteit. Het betrof vragen voor 
ondersteuning bij medische ingrepen en het opnieuw opbouwen van een (deel van 
de) woning. Tot begin 2021 faciliteerde de stichting alleen de financiële 
afhandeling voor de eventuele individuele sponsor voor de betreffende calamiteit. 
Het gevolg is dat slechts voor enkele situaties een sponsor beschikbaar was en dat 
het vrij lang duurde voordat de hulp geboden kon worden. Eind 2020 is bij enkele 
medische ingrepen het noodzakelijke bedrag voorgeschoten uit de middelen van de 
stichting en zijn we daarna op zoek gegaan naar een sponsor. Dit versnelde de 
reactietijd voor de hulp enorm, maar brengt een financieel risico voor de stichting 
met zich mee. Het plan is nu om al voordat de calamiteiten zich voordoen een 
fonds op te bouwen waaruit de hulpvragen gefinancierd kunnen worden. Het doel is 
helpen van inwoners van Bariadi district die tot de vriendengroep behoren bij een 
calamiteit, die niet door het huishouden of de familie zelf opgelost kunnen worden.
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Inmiddels is het fonds gevuld met € 15.600, -. Het grootste deel van dit bedrag 
hebben we ontvangen vanuit het resterende vermogen van de VEG Huizen. Het 
eerste project de bouw van een huis voor Thabita is inmiddels uit dit fonds 
voorgeschoten. 

Hulp blijft nodig

Tientallen jaren geleden stond Moses N. samen met 
zijn vriend Moses M. in een lange rij te wachten voor 
een traditionele genezer in het noorden van Tanzania. 
Eerder leek de behandeling hem te helpen, maar na 
enkele jaren bleek voor zijn diabetes behandeling de 
westerse Insulineaanpak een betere optie. Het heeft 
lang geduurd voor Moses N. dat in zag. En nog steeds 
hebben de Sukuma groot vertrouwen in de lokale 
genezers. In de nieuwsbrief van de stichting plaatsten 
we in mei 2015 een oproep voor de sponsoring van de 
insuline kosten van Moses N. Per maand maken we 
ongeveer € 20,- over naar Moses.  Sinds die tijd gaat 
het naar omstandigheden goed met Moses N. die 
inmiddels 73 jaar oud is. Het zou welkom zijn als we, 
naast de huidige sponsors (€ 50,-per jaar), ook voor 
de komende jaren aanvullende sponsoring kunnen 
vinden voor Moses N. (foto Moses bij zijn waterpomp). 

Witch doctor

De ogen van Happiness gaan alweer tijden achteruit. Maar deze morgen wordt ze 
wakker en schrikt, met één oog kan ze helemaal niets zien. Op naar de lokale Witch 
doctor, zoals gebruikelijk is in het Sukuma land. Maar na weken smeren is er geen 
verbetering zichtbaar. Gelukkig is onze vriendin Helen uit Bariadi bereid om naar 
Igaganulwa te reizen om haar over te halen gebruik te gaan maken van de westerse 
geneeskunst. Daar wordt geconstateerd dat ze glaucoom heeft. Nu na wat korte 
behandelingen gaat het alweer een stuk beter met het zicht van Happiness.
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In het ziekenhuis waar ze was voor de behandeling van haar ogen wordt echter ook 
geconstateerd dat Happiness borstkanker heeft. Een grote schrik, de onderzoeken 
lopen nog, het is nog niet duidelijk welke behandeling Happiness zal krijgen. 
Maar Happiness en haar man en zes kinderen, waarvan de jongste anderhalf jaar 
oud is, zijn blij met de tot nog toe geboden hulp van de Stichting. 

En de Stichting is blij met de sponsoren, die dit onderzoek en de behandeling 
mogelijk hebben gemaakt, en met onze man Stephen ter plaatse die de afspraken 
met het ziekenhuis voor Happiness maakt. Wij zijn er zeker van dat we ook 
sponsoren zullen vinden voor de eventuele vervolgbehandeling van Happiness.
(Foto: Happiness met haar man en één van de kinderen)

Wat te doen met lege inktcartridges?

Niet in de vuilnisbak gooien! Dit is slecht voor het milieu en…..wij weten een 
bestemming. 
Sinds april 2021 kun je bij 123inkt jouw lege inktcartridge recyclen van de merken 
Canon en HP en de opbrengst doneren aan de stichting Vrienden van Bariadi. 
In 2021 heeft dit een bedrag van € 20,50 opgeleverd. Helpt u ons om dit bedrag te 
vergroten met iets dat je normaal gesproken weggooit?
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De gemakkelijkste manier is om een nieuwe cartridge bij 123inkt.nl aan te 
schaffen. Bij de zending zit een retourenvelop waarin de lege cartridge 
teruggestuurd kan worden. Op de website in je account geef je aan dat je met het 
recyclen de stichting Vrienden van Bariadi wilt steunen.

Ook als je geen cartridges wilt aanschaffen kun je via de website een verzendlabel 
aanvragen en de cartridges gratis verzenden.

Kijk op de website123inkt.nl

Kleine moeite en dubbel profijt:
1. Goed voor het milieu
2. Goed voor onze vrienden in 

Tanzania

Alle kleine beetjes helpen!
Onze dank is groot.

Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen heeft; stel 
ze gerust via info@vriendenvanbariadi.org.
Ook kunt u voor meer informatie terecht op onze website 
www.vriendenvanbariadi.org
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