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Nieuwsbrief 13 

Beste mensen, 

In deze nieuwsbrief informeren we u vooral over de grootste uitdaging die 

Stichting Tanzania Support tot nu toe is aangegaan: de bouw van slaapzalen bij 

een basisschool. En met succes, daarover leest u verderop. Maar er is meer te 

melden. Wilt u na het lezen meer informatie, heeft u tips of wilt u bijdragen aan ons werk? Mail het ons! 

ANBI-status 

In de voorgaande nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de uitbreiding van 

ons bestuur. Daarmee voldeden we aan een van de belangrijkste eisen die de 

Belastingdienst stelt aan een stichting om te worden aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Onze aanvraag is goedgekeurd en hierdoor heeft 

Tanzania Support deze status - met terugwerkende kracht - vanaf 1 januari 2014. Dit houdt in dat donaties 

als 'gift' van de belasting kunnen worden afgetrokken, binnen de fiscale voorwaarden die hiervoor gelden, 

maar dus ook al voor uw belastingaangifte over het afgelopen jaar. 

Palingactie 

In het najaar meldde Siem van der Kolk zich bij ons met 

een - zowel letterlijk als figuurlijk - heerlijk initiatief. Hij 

is zelf fervent palingliefhebber en bood aan om voor 

Tanzania Support een dag paling te gaan roken. Siem 

deed dat op 22 november tijdens een Herfst Fair in 

samenwerking met IQ Balance uit Nijkerk. Het was een 

succesvolle dag, want 

hiermee haalde hij € 560 

op! 

 

 
Project S 

Net als in 2014 gaat ook dit jaar in april een groep leerlingen van het Montessori Lyceum Flevoland (MLF) 

uit Almere naar Tanzania. Twaalf leerlingen en twee docenten gaan een rondreis maken door het land, 

o.l.v. ons bestuurslid Cynthia de Beer. Tijdens de reis zullen ze ook enkele dagen logeren op het terrein van 

de Oltinga school in Selela. Onder de naam Project S hebben zij de afgelopen maanden op een zeer gevari-

eerde manier geld ingezameld voor Oltinga. Zo organiseerden ze een filmavond, een sponsorloop en een 

High Tea, verkochten rozen op Valentijnsdag, maakten vrachtwagens schoon en waren er acties in super-

markten met lege flessen en kraskaarten. Daarnaast waren de leraren van het MLF zo genereus om af te 

zien van hun kerstpakket, 

waarvan de waarde aan Pro-

ject S werd gedoneerd! Op 

het moment van het schrij-

ven van deze nieuwsbrief is 

het eindresultaat nog niet 

bekend, maar al wel dat het 

in elk geval meer wordt dan 

vorig jaar. 

 

mailto:info@tanzaniasupport.org
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften
http://www.iqbalance.net/
https://www.facebook.com/MLFvoorSelela
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Slaapzaal voor meisjes gerealiseerd 

Vanaf 2013 zijn we, op verzoek van de plaatselijke bevolking, op zoek geweest naar financiering voor de 

bouw van twee slaapzalen bij de basisschool van Mbaash: één voor jongens en één voor meisjes, plus bij 

beide een klein sanitairgebouw. De school vormt het hart van een verzorgingsgebied met een doorsnede 

van een kleine 50 kilometer en telt ca. 400 leerlingen. Die komen allemaal lopend naar school, iets wat 

eenvoudiger klinkt dan het is. Voor de kinderen die het verst weg van school wonen (max. 23 km) betekent 

dit dat ze 's ochtends al rond 4.00 uur opstaan en in het donker gaan lopen. Rond 9.00 arriveren ze bij 

school die dan al begonnen is. Om 15.30 uur lopen ze weer terug naar huis, om daar pas rond 21.00 uur aan 

te komen. Zij lopen op die manier circa 200 km per week!! Let wel: we hebben het hier over kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Geen wonder dat veel kinderen, vooral aan het einde van de week, grotendeels 

uitgeput zijn.  

 

Het is bovendien gevaarlijk: in de afgelopen paar jaar zijn er drie kinderen om het leven gekomen tijdens de 

tocht naar school. Eén stapte op een cobra, werd gebeten en overleed, twee anderen werden in de 

regentijd meegesleurd door waterstromen die ze moesten oversteken. Tijdens de regenseizoenen komen 

veel kinderen niet naar school vanwege dat risico.  

Tot zover de reden waarom slaapzalen nodig zijn. Medio 2014 zegde de Tanzaniaanse overheid van het 

Monduli district toe de fundering van één slaapzaal + sanitairgebouw te willen verzorgen. Vervolgens 

hebben we, vooral dankzij twee belangrijke sponsors, Atos Foundation en Ein Herz für Kinder, de hele 

meisjesslaapzaal kunnen realiseren. Tijdens de 11e bouwreis van Atos Foundation, afgelopen januari/febru-

ari, werd in twee weken tijd de ruwbouw gerealiseerd. Dat was een forse klus. Om een idee te geven 

enkele feiten. Het gebouw is opgemetseld met 3.260 betonstenen van naar schatting tenminste 25 kg per 

stuk. Er is geen elektriciteit en daarmee ook geen betonmolen; alle beton en specie moesten met de hand 

worden aangemaakt. Dat betekende dus zand/cement/water/grind met de hand mengen/omscheppen 

voor het hele gebouw (ca. 25 x 10 meter), incl. de gestorte vloeren. Bij een temperatuur van zo'n 35 °C 

kostte dat letterlijk bloed, zweet en tranen van de vrijwilligers. 

 

http://atosfoundation.nl/construction-expeditions/
http://www.ein-herz-fuer-kinder.de/
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Het gebouw is daarna afgewerkt door lokale werklieden. De foto's geven een impressie van het bouw-

proces, de volgende laat het gebouw zien op de dag van vertrek van Atos jl. 7 februari: 

Dat is natuurlijk geweldig, maar de jongens die van 

ver weg komen, moeten nu nog steeds elke dag 

naar school lopen, met alle genoemde gevolgen en 

risico's. Door ook voor hen een slaapzaal te bouwen 

kunnen ze in elk geval naar school en daar 

overnachten. Niet-schoolgaande kinderen missen 

bovendien dagelijks een op school verstrekte 

maaltijd en toezicht op hun gezondheid door de 

medische hulppost in Mbaash. Nu zoeken we naar 

tips en ideeën om ook de financiering voor de 

tweede slaapzaal bijeen te krijgen.  

Wie kent geschikte fondsen, bedrijven, grote stichtingen of andere mogelijkheden? Help daardoor 

meer kinderen in Tanzania naar school te laten gaan. 

De mensen van Atos hebben volop genoten van hun verblijf in Mbaash, waarbij ze op een unieke manier 

kennis maakten met de traditionele Maasai bevolking.  

 
 
Renoveren klaslokalen 

Omdat niet alle 23 mensen van de Atos-collega’s tegelijk met de bouw van de slaapzaal bezig konden zijn, 

werd besloten daarnaast de zeven klaslokalen van de school op te knappen. Er waren 348 ruitjes kapot, in 

de muren zaten her en der gaten, er was amper meer verf te bekennen en twee vloeren waren 'meer gat 

dan cement'. In de beschikbare tijd werd in vier lokalen nieuwe ruitjes gezet, uitzetijzers van de ramen 

vernieuwd, de twee kapotte vloeren werden gerepareerd en van alle zeven lokalen werden de muren 

schoongemaakt, hersteld en geverfd. Een wereld van verschil! 
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Medische spullen 

Al twee keer eerder konden we een partij medische spullen transporteren, beide keren via Luchtvaart 

zonder Grenzen. Omdat de groep van Atos zo groot was en iedereen naar Tanzania twee koffers van elk 23 

kg mee mag nemen, profiteerden we van deze gelegenheid. Zo konden we zonder logistiek geregel een o.a. 

onderzoekshandschoenen, injectie- en hechtnaalden, sondes en verbandmiddelen meenemen. De spullen 

die geschikt zijn voor de eerstelijns gezondheidszorg werden verdeeld onder de (nieuwe) medische 

hulppost van Mbaash en die van Selela. De andere artikelen gingen naar het ziekenhuis van Monduli. Alles 

was als overtollig materiaal afkomstig van het Amstelland Ziekenhuis. 

Biblionef boeken 

Voor de derde keer kregen 

we kinderboeken van 

Stichting Biblionef. Die 

konden eveneens in de 

bagage van de mensen van 

Atos worden meegenomen. 

De boeken werden verdeeld 

over de basisscholen van 

Selela en Mbaash. Op de 

foto worden ze door Johan 

overhandigd aan enkele 

leraren van Mbaash. 

 

 

 

Ontdek de Veluwse natuur 

Tot slot bent u van harte welkom bij de a.s. sponsoractiviteiten van ons natuurteam Burnie, Oscar, Gerard 

en Karin in de omgeving van Elspeet: 

- Boek een buiten fotoshoot voor mens en/of dier ad € 37,50 door professioneel fotografe op zaterdag 2 

mei a.s. bij Elspeet; 

- Ga mee dauwtrappen op de fiets o.l.v. een professionele natuurgids op Hemelvaartsdag 14 mei vanuit 

Vierhouten, met een ontbijtbuffet als afsluiting. 

Inlichtingen en opgave via burnie886@gmail.com of tel 0577 – 492310. 

http://www.ziekenhuisamstelland.nl/
http://www.biblionef.nl/
mailto:burnie886@gmail.com

