
 
 

Gezondheidszorg 
In de medische hulppost in Selela probeert men 

met minimale middelen de gezondheidszorg 

voor inwoners in stand te houden.  

De Stichting Tanzania Support heeft een micro-

scoop en noodverlichting kunnen verstrekken. 

Verder willen we structurele stroomvoorziening 

via zonne-energie (in Selela is geen elektrici-

teitsnet) realiseren en een contactmogelijkheid 

met het 30 kilometer verderop gelegen zieken-

huisje via een High Frequency Radio (er is ook 

geen mobiel bereik). 
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De Stichting Tanzania Support is opgericht op 

12 november 2009 bij notariële acte en is inge-

schreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 08210648.  

Onze inzet vanuit Nederland is rechtstreeks en 

belangeloos: gelden worden voor 100% aange-

wend voor concrete verbeteringen. 

Stichting Tanzania Support 
ondersteuning helpt hen hogerop! 

De Stichting Tanzania Support is een klein par-

ticulier initiatief, gestart door de behoefte om 

vanuit welvarend Nederland het Derdewereld-

land Tanzania, in Oost-Afrika, te ondersteunen.   

De doelstelling van de stichting is het verwer-

ven van gelden en goederen, om daarmee hulp 

te bieden op met name de gebieden onderwijs, 

gezondheidszorg, drinkwater en hygiëne. 

Over Tanzania 
Tanzania is sinds 1964 een federale republiek. 

Het oppervlak beslaat 21x Nederland en het 

land telt circa 37 

miljoen inwoners. 

De twee officiële 

talen zijn Swahili 

en Engels. De 

Maasai (5% v.d. 

bevolking) hebben 

hun eigen taal: 

het ‘Maa’.  
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Selela 
Onze hulp richt zich in eerste instantie op het 

dorp Selela. Dit ligt in een arm en kaal gebied in 

het noorden van Tanzania, in het district 

Monduli. Met de omliggende gehuchtjes mee-

gerekend zijn er ruwweg 5.000 inwoners. 

De mensen in en om Selela behoren overwe-

gend tot de Maasai stam en zijn niet of 

nauwelijks opgeleid, m.n. vrouwen.  

Onze stichting wil door verbetering van 

basisbehoeften de mensen ruggensteun bieden 

om voorbij het heden te kunnen denken. Wij 

willen de positie van lokale mensen versterken!  

Onderwijs 
Veel van de verbeteringen in de leefom-

standigheden van mensen in ontwikkelings-

landen beginnen met scholing. In Tanzania is 

dat niet anders. Daarom richt Stichting 

Tanzania Support zich in de beginfase voor een 

belangrijk deel op verbetering van het onder-

wijs. De kwaliteit en kwantiteit hiervan  is zeer 

ontoereikend. 

De basisschool (Selela Primary school) telt 

bijna 1.200 leerlingen met slechts zeven onder-

wijzers. De school mist onder meer: school-

bankjes, kasten, tafels en stoelen voor de 

leraren, leermiddelen, latrines en een biblio-

theek.  

Om de jongste Maasai kinderen op school te 

krijgen, is in 2010 de nieuwe Ndinyika Primary 

school in het buitengebied geopend, met twee 

lokalen. De school is nog niet veel meer dan 

muren met een dak, maar iedere ochtend 

onderwijst een vrijwilliger er ca. 60 kinderen. 

Verder is er een middelbare school (Oltinga 

Secondary school) met 380 intern verblijvende 

leerlingen. De school heeft geen computers, 

gymleraar, kopieerapparaat, practicumlokaal of 

bibliotheek.  

 

De Stichting Tanzania Support heeft in haar 

oprichtingsjaar 50 schoolbankjes, een school-

fiets, 19 ballen, 1.200 schriftjes en diverse 

andere schoolspullen verstrekt. Tevens werd 

het dak voor de lerarenhuisjes bij de Ndinyika 

school gefinancierd. 

De kostprijs van een schoolbankje is bijna 

43.000 Tanzaniaanse shilling, omgerekend zo’n 

€ 20. Een schriftje kost vanaf € 0,05 en voor 

€ 65 koop je een in Tanzania gemaakte fiets. 

Ndinyika Primary school 

Oltinga Secondary school 

Selela Primary school 


