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Nieuwsbrief 12 

Beste mensen, 

In deze nieuwsbrief leest u over de bestuursuitbreiding, het verloop in Tan-

zania en als belangrijkste onderwerp de bijzondere bouwreis van a.s. januari 

voor slaapzalen bij de basisschool in Mbaashi. Wilt u meer weten of een bij-

drage leveren aan ons werk? Kijk op de website of mail ons! 

 
Uitbreiding bestuur 

Nadat Marianne en Johan Groenewoud bijna vijf jaar 

geleden de stichting hebben opgericht, was het tijd 

geworden om er - letterlijk en figuurlijk - meer handen 

en voeten aan te geven.  

In eerste instantie is 

Jacqueline van Dijk 

(Frankrijk) in maart 

benoemd als penning-

meester. In april zijn ir. 

Cynthia de Beer (Alme-

re), dr. Peter Reinsch 

(Amsterdam) en mr. Niels Staal (Nijkerk) als bestuurslid toegevoegd. De volgende stap is het aanvragen van 

de ANBI-status. Dit hopen we in het vierde kwartaal af te kunnen ronden.  

 

Project slaapzalen Mbaashi  

Het GROOTSTE project dat totnogtoe op ons bordje is gekomen, is de bouw van slaapzalen bij de lagere 

school van Mbaashi, in het buitengebied van Selela. Er zijn daar vele kinderen die niet naar de gratis school 

kunnen komen omdat ze tot op 24 km afstand wonen. Wegen en transport zijn er niet. Een kostschool-

formule voor 50 meisjes en 50 jongens zou een einde maken aan dit voortdurend analfabetisme. 

Wij zijn al geruime tijd bezig om de financiering rond te krijgen, wat om meerdere redenen erg tegenvalt: 

dan is Tanzania niet als projectland aangemerkt, vervolgens komen bouwkosten niet in aanmerking voor 

sponsoring of zijn er twijfels omtrent kwaliteitscriteria. Dit is des te meer spijtig omdat lokale bevolking + 

regionale overheid + Tanzania Support de handen ineen hebben geslagen. 

Het is dan ook een geweldige op-

steker dat medewerkers van ATOS 

Nederland (ICT & businessconsultan-

cy) vanaf 23 januari a.s. 2 weken 

lang komen helpen om de eerste 

slaapzaal plus sanitair te bouwen. 

Onder de vlag van ATOS Foundation 

wordt ieder jaar een 'bouwreis' ge-

organiseerd voor meestal 15 à 20 

mensen. Na een presentatie door 

Tanzania Support hebben zich maar 

liefst 23 mensen aangemeld. 

Deelnemers betalen hun reis- en 

verblijfkosten plus vakantiedagen 

zelf en zamelen daarnaast geld in 

voor bouwmaterialen. Klasse!! 

 

' bestuursselfie' van Johan, Niels, Cynthia en Marianne 

Peter Jacqueline 

http://www.tanzaniasupport.org/
mailto:info@tanzaniasupport.org
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In juli heeft Johan in Tanzania op verschillend niveau overleg gevoerd over dit project.  

Het belangrijkst was het gesprek met Edward Lowassa, 

de voormalige Prime Minister van Tanzania. Lowassa 

wil komend jaar meedoen aan de presidentsverkie-

zingen. Hij is zelf Maasai, kent de omgeving van 

Mbaashi goed (omschrijft het als één van de meest 

afgelegen delen van het district Monduli) en zegt zijn 

volledige medewerking toe.  

Verder heeft Johan o.m. gesproken met de District 

Education Officer (zeg maar de gedeputeerde op 

onderwijsgebied) Andrew Malisa, de District Engineer 

Daniel Sebiga en de District Chairman Edward Sapunyu 

Kone.  

 

Conclusie van alle overleg is dat we ons het beste 

eerst richten op een meisjesslaapzaal plus sani-

tairgebouw. Analfabete Maasaimeisjes lopen an-

ders risico op besnijdenis en uithuwelijking vanaf 

hun 12e jaar. De mensen van ATOS zullen hun 

handen vol hebben aan 2 gebouwen, doch vooral 

de beperkte financiële middelen dwingen tot het 

voorlopig schrappen van de jongensslaapzaal. 

Al zijn de tickets geboekt en wordt in Tanzania 

momenteel de fundering verzorgd, de financie-

ring is nog niet geheel rond en dat is iets wat ons 

dag en nacht bezig houdt; zijn we met elkaar 

zover gekomen, mist enkel nog voldoende geld . 

Reden waarom we hierbij een indringend beroep op een ieder 

willen doen: hebben jullie contacten die je kunt benaderen voor 

donaties, hebben jullie ideeën voor fondsenwerving, zijn er 

mensen die activiteiten willen ontplooien? Denk aan het 

benaderen van serviceclubs (Lions, Rotary, Tafelronde e.d.), 

scholen, bedrijven, sportverenigingen (sponsorloop?), kerken en 

dergelijke. Laat het ons allemaal weten via e-mail 

info@tanzaniasupport.org. Met jullie hulp kunnen we voortaan 

jaarlijks 50 extra meisjes een toekomst geven!  

 

Bezoek Dame Alice Owen's School 

Tijdens de zomervakantie hebben 19 leerlingen en 2 leraren 

van Dame Alice Owen's School uit Londen een tweedaags 

bezoek aan Oltinga school gebracht. Deze school sponsorde 

Oltinga al eerder, onder meer voor het dak van het 'science' 

klaslokaal. Nu wilde Dame Alice persoonlijk kennis maken 

met de staff, leerlingen en leefomstandigheden ter plekke. 

Gezamenlijk werden er lessen Engels en maatschappijleer 

gevolgd, werd het Selela Forest bezocht en natuurlijk werd 

er ook gevoetbald. De Engelse gasten brachten verder een 

bezoek aan de Enaboishu Maasai Women's Group.  

Johan en  
Lowassa 

Mbaashi ligt in 'wildlife area' 

mailto:info@tanzaniasupport.org
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De geslaagde ontmoeting kon helemaal niet meer stuk toen Dame Alice enkele behoeften van Oltinga 

vervulde, namelijk: de aanschaf van ontbrekende bureaus en stoelen voor 5 leraren, vaste metalen 

doelpalen en materialen voor de allereerste bibliotheekruimte. Doordat Johan ter plekke was, kon hij 

meteen met het sponsorbedrag aan de slag.  

      

 

Bezoek Montessori Lyceum Flevoland  

Jl. april maakten 9 leerlingen en 2 leraren (w.o. ons 
nieuwe bestuurslid Cynthia) van het MLF uit Alme-
re een rondreis door Tanzania en kampeerden en-
kele dagen op Oltinga. Ze brachten voor de school 
een geweldige  'boekengift' mee: de groep had in 
Arusha voor € 1000 studieboeken bijgekocht! Per 
vak per jaar ontbreken namelijk vele tientallen 
studieboeken. Niemand heeft eigen studieboeken, 
standaard is het gebruik van 1 boek door een 
groepje leerlingen. Zie het gefilmde reisverslag.  
 

nieuwe doelen, dankzij Dame Alice bureaus en –stoelen voor Oltinga bibliotheek in aanbouw 

https://www.youtube.com/watch?v=gpAzVxYoqAk&feature=youtu.be
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Monduli hospital 

In het Monduli hospital heeft Johan met dr. Benela de artikelen verdeeld van 

het medische transport van april vanuit Amsterdam. Een deel is naar de medi-

sche hulppost van Selela van dr. Msalu gegaan. En het grootste deel van de 32 

afgeschreven microscopen van de VMBO trias school Krommenie is naar Oltin-

ga school gebracht. 

De nieuwbouw van het Monduli ziekenhuis is een eind gevorderd, waardoor er 

straks een capaciteit van 150 bedden komt. Daarvoor stelt Newasco Textiel-

reiniging de Hoop een partij goede lakens en medische kleding beschikbaar. 

Wie o wie vindt het leuk om de kosten van verzending naar Tanzania (ca. € 500) 

te sponsoren???  

 

  

  

studieboeken kopen in Arusha 

dekens en lakens zijn  
tot op de draad versleten 

nieuwbouw Monduli  
hospital nadert voltooiing 

Dokter Msalu was heel  
 blij met de spullen 

Dokter Benela 

microscopen uit  
Krommenie 

http://www.newasco.nl/
http://www.newasco.nl/

