Veel gaande in Tanzania en Nederland
Achter de schermen
Onze vorige Nieuwsbrief dateert van afgelopen najaar, waardoor wij u graag weer bijpraten.
Zo werken we momenteel aan de financiële jaarrekening. Ook een stichting is verplicht om deze bij de
Belastingdienst in te dienen, na fiattering door een externe deskundige. Een goedgekeurde jaarrekening is
bovendien vereist wil Tanzania Support in de toekomst een ANBI-status krijgen. Met deze aanmerking
„Algemeen Nut Beogende Instelling‟ hoeft een stichting geen heffing over giften van meer dan € 2.012,- te
betalen en heeft een gever de mogelijkheid om giften van de belasting af te trekken.
Inmiddels ontkomen we er niet meer aan om de stichting voortaan ook via Facebook te
promoten. Hierbij een oproep aan alle Facebookgebruikers onder u om Tanzania Support
(www.facebook.com/tanzaniasupport)
van het compliment “vind ik leuk” te
Johan en Yesse Runda
voorzien! En bent u misschien die
„FacebookFan‟ die dit medium voor de stichting wil
gaan bijhouden?
Tanzania Support is voor het welslagen van activiteiten volledig afhankelijk van medewerking en giften.
We zijn daarom dankbaar op u te mogen rekenen.
Net zoals een lid van de dorpsraad van Selela, Yesse
Runda, afgelopen november aan Johan zijn dankbaarheid ten aanzien van het werk van de stichting
uitte in de vorm van een kakelvers avondmaal!
Voortgang in Tanzania
Afgelopen november was het de beurt aan Johan om in Tanzania „spijkers met koppen te slaan‟, daarbij
geholpen door onze vaste contactpersoon Melchior Nguma. Dit betekende twee weken van veel geregel en
reizen en bijvoorbeeld 43 keer (!) geld pinnen voor o.m.:
 Een tweede partij van 50 schoolbankUitladen
Uitladenvan de
jes voor de basisschool. Zie de pagina
schoolbankjes
schoolbankjes
“Schoolbankjesactie” op onze website
voor sponsoring van nog eens 50 bankMelchior
jes, mede omdat de „nursery‟ (kleuterschool) niets aan meubilair heeft.
 Met een gift van het Montessori Lyceum Flevoland
uit Almere (de opbrengst van een Fancy Fair)
konden metalen ramen met zgn. „grills‟ (anti-inbraak),
deuren en cement worden aangeschaft t.b.v de Ndinyika dependance van de basisschool. De gemeenschap van Selela heeft inmiddels zelf de wanden en
vloeren van de twee lokalen afgewerkt.
Momenteel ligt de prioriteit bij het bewoonbaar maken
van één van de twee lerarenhuisjes, de aanvoer van
water en het maken van latrines. Dit jaar wil men op
de Ndinyika dependance twee bevoegde leraren
krijgen die door de overheid worden betaald; die
komen niet eerder dan dat aanvaardbare passende
huisvesting beschikbaar is. Het Montessori Lyceum
heeft onlangs opnieuw geld bijeen gebracht doordat
de leraren hun Kerstpakket afstonden en leerlingen
tijdens de Kerstviering een spontane collecte hielden.
Lerarenhuisjes Ndinyika dependance
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 De verjaardagsgiften van Martin Verwaal, hebben letterlijk „licht in
de duisternis‟ gebracht: met behulp van zonnepanelen, een accu
en uitbreiding van de bedrading is er elektriciteit in de medische
hulppost en aangrenzende woninkjes van de dokter en verpleegkundige aangebracht. Nu kan spoedeisende hulp ‟s avonds en ‟s
nachts bij goede verlichting worden uitgevoerd.
 De Oltinga middelbare school is verrast met twee in Arusha
gemaakte tafeltennistafels, het spelmateriaal had Johan meegenomen. Zoals u
wellicht weet,
is er op OltinPlaatsen zonnepaneel op het dak van
ga geen vorm
het huisje van de dokter
van ontspanning, buitenom een eerder gedoneerde partij ballen.
Met tafeltennis komen ook meisjes „aan de bal‟.
 Vorig jaar ontving Tanzania Support een gift van
Dame Alice Owen‟s school uit Londen ten behoeve
van een practicumlokaal voor schei-/natuurkunde en
biologie op Oltinga.
Het nieuwe dak op het toekomstig practicumlokaal

Met het geld hebben plaatselijke timmerlieden een
dak gemaakt op de vier muren en fundering die er
alleen nog maar waren. Begin 2012 komt Owen‟s
school opnieuw over de brug: met ludieke acties
hebben leerlingen wederom een groot bedrag ingezameld voor de afbouw van het lokaal van hun
collega-leerlingen in Tanzania. Marianne zal hier in
april mee verder gaan.

Actiejaar met Wilde Ganzen
Wij zijn blij om dit jaar samen met de bekende organisatie Wilde Ganzen
geld te kunnen inzamelen voor de basisschool van Selela. We hebben
hierover in de vorige nieuwsbrief al bericht. Doordat de school driemaal
zoveel kinderen telt dan waarop zij is berekend, is met name een achterstandssituatie in de huisvesting ontstaan die met reguliere overheidsgelden niet kan worden ingelopen. Van
de hiervoor benodigde € 11.696 moet Tanzania Support voor 23 augustus a.s. € 7.546 inzamelen, Wilde
Ganzen vult dan de rest aan.
Medio februari 2012 zitten we op ongeveer de helft van het streefbedrag, dankzij o.m. een Nieuwjaarsgift van de Kringloopwinkel Aisia Ihoyello,
hoofd van de
Ermelo, een jubileumgift van Dierenkliniek Ermelo en de Kerstgift
basisschool
van het Montessori Lyceum Flevoland.
Ook verheugen we ons in spontane initiatieven van mensen die
tweedehands kleding of boeken via Marktplaats verkopen en de opbrengst doneren. Daarnaast schenkt een aantal donateurs maandelijks via automatische incasso een vast bedrag, waarbij elk willekeurig bedrag mogelijk is. Ieder bedrag wordt dankbaar ontvangen
en zorgvuldig besteed!
Wilt u ook meedoen aan onze Wilde Ganzen actie? Stort dan een
gift op rekeningnummer 40.000 van Wilde Ganzen te Hilversum,
o.v.v. project 2011.0188 van Stichting Tanzania Support. Wilde
Ganzen (heeft de ANBI-status) voegt 55% aan uw gift toe!
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Kinderen Ermelo solidair met kinderen Selela
Zoals elk jaar houdt de RK Prins Willem
Alexander basisschool uit Ermelo voorafgaand
aan Pasen de zogenaamde „Vastenactie‟: een
periode van bezinning. Dit jaar zullen 200 kinderen in Ermelo stilstaan bij het leven van 1.200 arme leeftijdsgenootjes in
Selela en voor hen de handen uit de mouwen steken. Zes weken lang zullen
Ermelose kinderen met karweitjes geld inzamelen. Denk aan het inleveren
van flessen of winkelwagentjes, auto‟s wassen, de stoep of eigen kamer
schoonmaken, een boodschap doen of iets in Ermelo bezorgen. Bovendien
zal op 5 april a.s. ter afsluiting een gezellige rommelmarkt worden gehouden
met de verkoop van speelgoed, andere spullen en door (groot-) ouders gemaakte lekkernijen. Wilde Ganzen zal de totale opbrengst van de RKPWA‟s
Vastenactie 2012 met 55% verhogen!

Vastenactiekrant van de RKPWA

Eerste computers voor Oltinga
Twaalf leerlingen van het Corlaer College Nijkerk en hun coaches gaan het mogelijk maken dat de middelbare school van Selela dit jaar de eerste computers krijgt. Afgelopen najaar bracht leerling Milan Bouwmeester met een advertentie voor een microscoop op Marktplaats dit balletje bij toeval aan het rollen.
In april zal de groep Corlaer4Selela voor een week naar Tanzania
afreizen om het resultaat van hun gesponsorde activiteiten aan te
bieden: een netwerk van tenminste 10 vaste computers. De
leerlingen hebben o.m. maaltijden verzorgd, broodjes in de kantine
en kerstkaarten verkocht, gesponsorde flyers uitgedeeld en een
zwemwedstrijd gehouden. Hiermee hebben zij maar liefst € 5.000,bij elkaar verdiend! Ook zullen de leerlingen elk met een
goede laptop afreizen om die
Flyer van Corlaer 4 Selela
extra te doneren aan de 380
leerlingen en 11 docenten van de „Oltinga‟ middelbare school.
Dit bijzondere initiatief maakt deel uit van ‟Expeditie Corlaer‟, waarbij
leerlingen zich gedurende een jaar inspannen om een maatschappelijk thema in een ander land op te pakken. Doel is om leerlingen
te laten groeien in hun ontwikkeling maar ook nieuw ontdekte
talenten en vaardigheden ten dienste van anderen te stellen. U vindt
meer informatie op www.expeditiecorlaer.nl.
Viafrica levert Computernetwerk
Natuurlijk zijn er voorwaarden waaronder Corlaer4Selela computers aan Oltinga
schenkt. Zo is er bijvoorbeeld een veilig afsluitbaar klaslokaal met voldoende
meubilair en elektriciteit nodig.
Leslokaal van Viafrica
Met het sponsorgeld van Corlaer 4 Selela zal
Tanzania Support een contract afsluiten met
Viafrica. Deze Nederlandse stichting heeft in
het afgelopen decennium bijna 200 scholen
in Kenia, Tanzania en Sierra Leone aan een
succesvolle implementatie van computers geholpen. Hun zgn.
Classworks programma voorziet gedurende 3 jaar in de opleiding
van 2 vakdocenten computerkunde, training van de overige docenten
en installatie, beheer en onderhoud van het computernetwerk. Zie
voor meer informatie www.viafrica.org
Dankzij commerciële opdrachten en fondsen kan Viafrica aan Oltinga het 3-jarig Classworks programma
leveren vanaf € 4.600,-. Voor de extra benodigde stroomvoorziening en het geschikt maken van een computerlokaal is Tanzania Support op dit moment actief op zoek naar aanvullende financiering. Oltinga school kan
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deze delen namelijk niet alleen ophoesten. Tanzania Support komt graag in contact met sponsoren die ons
vertrouwen delen dat het introduceren van computers op de Oltinga middelbare school, jonge mensen leert
omgaan met computers en daardoor toegang verschaft tot een wereldwijd kennis- en contactennetwerk.
Hierdoor nemen de kansen op werk en daarmee op vooruitgang in Selela toe.
Sponsoring is op meerdere manieren mogelijk: door een gift over te maken op rekening 1548.03.103 van
stichting Tanzania Support, Goes, o.v.v. computers voor Oltinga, of een rechtstreekse gift te storten op
rekening 32.46.95.543 van stichting Viafrica, Amsterdam, o.v.v. Classworks Selela
(Viafrica heeft de ANBI-status). Een derde mogelijkheid is het door bedrijven en
instellingen doneren van gebruikte hardware zoals computers, flatscreens, servers,
switches, mobieltjes etc, hierover geeft www.pc-donatie.nl alle informatie. Viafrica en
ICT-specialist Siso maken zich met dit initiatief sterk om Nederlandse computers
maatschappelijk verantwoord af te voeren door ze een nieuwe bestemming in een
ontwikkelingsland geven.
Wijnproeverij
Vorig jaar organiseerde Tanzania Support in restaurant T-Rex te Putten de eerste wijnproeverij, voor die
gelegenheid van bijpassende gerechten voorzien voor de arrangementsprijs van € 32,50 p.p. Via de pagina
„Wijnproeverij‟ op onze website roepen wij geïnteresseerden op om contact met ons op te nemen voor de
organisatie van dit sfeervolle evenement bij u in de buurt; in een restaurant of eigen kring, met of zonder
eten (een proeverij van 2½ uur met zes wijnen kost € 15,- p.p.). U kunt natuurlijk ook zelf de keuken induiken
en de opbrengst van een gezellige avond voor het goede doel bestemmen!
Op Safari op de Veluwe
Dit jaar komt Tanzania Support met een nieuwe activiteit voor natuurliefhebbers of sportievelingen.
De professionele natuurgidsen Maas van de Ruitenbeek en Gerard van Heiningen stellen zich belangeloos
beschikbaar om u mee te nemen op een wandel- of fietssafari in de bossen van Putten, Vierhouten of de
Kroondomeinen. Voor € 7,50 p.p. inclusief consumptie geniet u max. 3 uur van het Veluwse planten- en
dierenleven waarover oud-jachtopziener Gerard en oud-boswachter Maas (tevens natuurfotograaf) u veel
kunnen vertellen. Ook nemen zij u mee naar de mooiste plekken. Als ware u op safari in Tanzania, zo maakt
u in eigen land kans op een ontmoeting met één of meerdere dieren van de Veluwse „Big Five‟!

Big Five van Tanzania: leeuw, olifant, neushoorn, luipaard en buffel.

Big Five van de Veluwe: edelhert, ree, wild zwijn, damhert en moeflon.
Voor een arrangementsprijs van € 27,50 p.p. kunt u na afloop
van de tocht als groep bovendien aanschuiven bij een smakelijk
buffet in restaurant T-Rex te Putten of hotel-restaurant de
Vossenberg in Vierhouten, zij ondersteunen Tanzania Support met een speciaal tarief.
Volg de nieuwe pagina „Natuurtochten‟ op onze website of volg ons op Facebook voor actuele
data. Natuurlijk kan een groep ook zelf een datum voorstellen!
Inlichtingen en inschrijving via info@tanzaniasupport.org.
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