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Nieuwsbrief 11 

Beste mensen, 

Met een actief voorjaar in aantocht, praten wij u als Stichting Tanzania Support 

graag bij over wat er in Tanzania zoal is gebeurd en wat we in Nederland van 

plan zijn. Nog meer weten?  Mail ons! 

 

Even voorstellen 

"Ik ben dokter Peter Zavery Benela, 34 jaar, getrouwd met een arts, ons zoontje Aäron is 1 jaar. Ik ben van 

de Benastam, mijn geloof is Luthers. Ik ben verantwoordelijk voor de medische zorg in het Monduli District. 

Dit betekent dat ik toezicht houd op de medische hulppost van Selela en de nog te openen post in Mbaashi. 

Hier in Monduli gaat het oude ziekenhuisgebouw een opleiding voor verpleegkundigen worden, op de 

achtergrond is onze nieuwbouw in gang, daarmee gaat de capaciteit van 116 naar 160 bedden. Dat klinkt 

mooi maar helaas moeten wij altijd met tekorten en onder primitieve omstandigheden werken. 

 

 

Mijn vrouw en ik dromen 

soms van een eigen kli-

niek. Voor het Monduli 

ziekenhuis zoeken we 

met name anesthesie-

apparatuur, wasmachi-

nes, couveuses, zuurstof-

voorziening maar ook 

simpelweg krukken. Ik 

ben erg blij dat Tanzania 

Support ons steunt (zie 

bijv. rolstoel hiernaast), 

dat is vooral belangrijk 

voor de geïsoleerde plaat-

sen Selela en Mbaashi". 

 

Peter Zavery Benela 
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"Mijn naam is Naomi Kivuyo, ik ben 24 jaar, Maasai en Luthers. Ik 

werk op de Mbaashi basisschool (100% Maasai), daar woon ik in één 

kamer, samen met mijn 33-jarige man Philemon die ook leraar is. Ik 

heb het hier wel naar mijn zin, behalve in de regentijd, dan is de 

zandweg onbegaanbaar voor een motor en kunnen we in het week-

end onze familie niet opzoeken. De betrokkenheid van Tanzania 

Support doet ons erg goed. Ik weet dat ze nu voor ons op zoek zijn 

naar sponsoring van de bouw van 2 slaapzalen zodat voortaan ook 

kinderen van veraf naar school kunnen komen (wie weet fondsen 

of medesponsors hiervoor?). Deze 

kunnen het nu niet aanlopen en 

transport is er niet. De kinderen 

missen daardoor ook een dagelijkse 

maaltijd via het Wereld Voedsel 

Programma van de Verenigde Naties. 

De bevolking is hier erg arm en woont 

verspreid". 

 

Kort overzicht van de eerste vier jaar 

Stichting Tanzania Support heeft sinds de oprichting eind 2009 een algemeen ziekenhuis en 2 medische 

hulpposten, 4 scholen en de Maasai belangenbehartigende instantie TPCF onder meer geholpen aan: 170 

schoolbankjes, 8 metalen kasten,  10 metalen computertafels, 20 stoelen, 4 banken, 6 bureaus en -stoelen, 

17 laptops, 2 digitale camera’s, 2 fietsen, een echoapparaat, een bloedcentrifuge, 26 microscopen, een 

solar-installatie, afvalbakken, schriftjes, 13 koffers vol sport- en spelmateriaal en 2 met divers medisch ma-

teriaal, posters, 10 rolstoelen, 10 rollators, 2 tafeltennistafels, kinderleesboeken, 21 toiletten en bouw-

materialen & dakplaten voor renovatie van een lerarenhuisje Mbaashi, afbouw twee lerarenhuisjes en twee 

klaslokalen Ndinyika en bouw practicumlokaal Oltinga en een website. Een deel van deze lijst werd door 

Marianne afgelopen maand ter plaatse geregeld, zie daarvoor de website onder "Resultaten". 
 

bureaus en stoelen voor de  
medische hulppost van Selela 

Naomi Kivuyo 

uitladen bij  
Ndinyika  

school 

http://www.tanzaniasupport.org/resultaten.html
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De gemeenschap van Selela en Stichting Tanzania Support zijn u als sponsors en donateurs dank-

baar voor alle medewerking en giften die deze donaties mogelijk hebben gemaakt. Dankzij deze facili-

terende steun organiseert Selela zichzelf nu en gaat men een NGO (Non Gouvernementele Organisa-

tie) oprichten, een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling. In dit centrale overlegorgaan zul-

len voortaan alle besluiten voor de verdere ontwikkeling van Selela worden gecoördineerd, wat na-

tuurlijk ook tot een efficiëntere samenwerking met ons zal leiden. 

 

 

 

Afsluiting project met Wilde Ganzen 

Vorige maand heeft Tanzania Sup-

port een belangrijk project samen 

met Wilde Ganzen afgesloten; ‘ver-

beteren van de faciliteiten van de 

basisschool van Selela’. Dit heeft 

geleid tot een zelfstandige school 

van twee lokalen in het buurtschap 

Ndinyika, compleet met twee lera-

renhuisjes met aanbouw en toilet-

ten voor de leerlingen. In Selela zijn 

acht toiletten voor de leerlingen ge-

bouwd plus een sanitairblok van 

zeven; voor het eerst heeft elk lera-

renhuisje nu ook een toilet. 

 

 

 

 

 

 

lerarenhuisjes van  
Ndinyika basisschool 

toiletgebouw leraren  
Selela basisschool 

aanbouw voor leraren  
Ndinyika school 

Mbaashi school Ndinyika school 
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Nieuws vanuit Nederland: 

 A.s. april zal een groep leerlingen van het Montessori Lyceum Flevoland uit Almere drie dagen te gast 

zijn op de Oltinga middelbare school, zie ook Facebook. Zij 

zullen daar ook schoolboeken sponsoren dan wel een begin 

maken met de inrichting van een bibliotheekruimte; 

 In juli zullen 20 leerlingen van een Londense middelbare 

school Oltinga twee dagen bezoeken. Nadere informatie volgt 

via de pagina "Kort actueel" op onze website; 

 

 

 

 Niet alleen het bestuur 

van Selela ontwikkelt zich 

want het bestuur van 

Stichting Tanzania Sup-

port (voorzitter Marianne 

Groenewoud, secretaris 

Johan Groenewoud en 

penningmeester Jacque-

line van Dijk) zal worden 

versterkt met Niels Staal 

uit Nijkerk, Peter Reinsch 

uit Amsterdam en Cynthia 

de Beer uit Almere. 

 

 

 

Ochtendappèl bij de vlag op  
Oltinga Secondary School 

leerlingentoiletten Selela 

ochtendappèl op  
de Oltinga school 

http://www.facebook.com/projectS
http://www.tanzaniasupport.org/kort-actueel.html
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 Ons ‘natuurteam’ op de Veluwe nodigt u van harte uit voor de volgende activiteiten: 

- Za. 5 april: professionele FOTOSHOOT van mens en/of huisdier(en) in Elspeet, tijdstip naar keuze, 

€ 29 per fotoshoot; 

- Za. 19 april: PUZZELTOCHT te (eigen) paard bij Elspeet, € 12,50 p.p.; 

- Za. 3 mei: REEWILDVOORLICHTINGSAVOND, 20.00 uur in Elspeet, € 10 incl. consumptie; 

- Do. 29 mei Hemelvaartsdag: DAUWTRAPPEN op de fiets, start om 6.00 uur bij hotel-restaurant de 

Vossenberg in Vierhouten, € 20 incl. natuurgids en ontbijtbuffet, evt. fietshuur € 7,50; 

- Za. en zo. 27 en 28 september: BURLTOCHTEN naar de bronstige edelherten, 17.00 uur in Elspeet, 

€ 39, incl. koud en warm buffet, presentatie, excursie, koffie & thee met versnapering; 

 

Alle activiteiten worden belangeloos verzorgd door Oscar & Burnie Nieuwland en natuurgids Gerard van 

Heiningen. Karin Vogt (www.karinvogt.nl) neemt de fotoshoot voor haar rekening. Hierdoor komen de 

volledige opbrengsten ten goede aan Tanzania Support. 

Inlichtingen en aanmelding via burnieenoscar@online.nl of 0577 – 492310. 

Een activiteit voor alleen uw eigen gezelschap is trouwens ook mogelijk. 

 

Tanzania Support verzorgt regelmatig presentaties over Selela en reizen naar Tanzania. Vraag ons naar de 

mogelijkheden via info@tanzaniasupport.org of 06 – 50 60 34 87.  

Wilt u ons werk financieel ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op NL77 RABO 0154803103. 

Meer informatie vindt u op onze website: www.tanzaniasupport.org.  

Tot slot: stuur deze Nieuwsbrief gerust door naar mogelijke andere geïnteresseerden!  

http://www.karinvogt.nl/
mailto:burnieenoscar@online.nl
mailto:info@tanzaniasupport.org
www.tanzaniasupport.org

