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Stand van zaken slaapzalen Mbaash 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd 

over de bouw van de eerste slaapzaal - voor meisjes - 

bij de basisschool in Mbaash. Die slaapzaal is nu hele-

maal klaar. We meldden toen al dat dit geweldig is, 

maar dat de jongens die van ver weg komen (tot wel 

23 km!), nu nog steeds elke dag naar school moeten 

lopen, met alle genoemde gevolgen en risico's.  

Probeer simpelweg eens het uzelf 

voor te stellen: toen u zo oud was 

(circa 7 tot 13 jaar) of uw eigen 

kinderen. Om op school te kun-

nen komen iedere dag om 04.00 

uur in het pikkedonker lopend 

van huis moeten, door een gebied waar giftige slangen leven, schorpioenen, olifanten, hyena's. Een uur of 5 

lopen, zonder eten of drinken. En dan na schooltijd dezelfde weg terug, weer 5 uur lopen om in het donker, 

rond 20.30 uur, doodop thuis in het hutje aan te komen. Onder deze omstandigheden lopen ze, elke week 

opnieuw, meer dan de Nijmeegse Vierdaagse! Door ook voor jongens een slaapzaal te bouwen kunnen ze in 

elk geval naar het gratis basisonderwijs. Niet-schoolgaande kinderen missen bovendien dagelijks een op 

school verstrekte maaltijd en toezicht op hun gezondheid door de naastgelegen medische hulppost.  

Een deelneemster van de afgelopen bouwreis, Maai-

ke Lensink, gaat nu met een eigen bouwcommissie 

de uitdaging aan. Zij was zeer gegrepen door de situ-

atie zoals ze die zelf vorig jaar had ervaren. Maaike 

werkt bij de Hanzehogeschool in Groningen en gaat 

komende oktober met maar liefst 28 collega’s een 

tweede slaapzaal bouwen. Momenteel zijn zij allen 

druk doende met diverse vormen van fondsenwer-

ving. Daarnaast zullen zij zich straks in Tanzania ook 

bezig houden met kennisoverdracht en -uitwisseling, 

bijvoorbeeld met de lokale leraren en ambachts-

lieden. Zie hun Facebookpagina. 

 

Grote donatie voor bouw slaapzaal 

Voor de medefinanciering van de tweede slaapzaal hadden we 

eind vorig jaar een aanvraag ingediend bij een kerkelijk vermo-

gensfonds. Tot onze grote vreugde is deze aanvraag gehonoreerd 

met een donatie van € 10.000! Dit fonds heeft geen behoefte om 

in de publiciteit te treden. 

https://www.facebook.com/groups/712476902216375/
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Transport naar Tanzania 

Momenteel is een zeecontainer onderweg naar 

Arusha in Tanzania, met daarin een aantal pallets 

met spullen van Tanzania Support. Zeer waardevol is 

het echoapparaat, bestemd voor het ziekenhuis in 

Monduli. Dit apparaat werd geschonken door de 

Verloskundigenpraktijk Dora uit Hengelo. Het zieken-

huis had ook grote behoefte aan bedlakens. Via de 

industriële wasserij Newasco De Hoop uit Amers-

foort kregen wij een partij van 200 ziekenhuislakens 

én 150 stuks ziekenhuiskleding. Deze partij is mee in 

dezelfde container, evenals een generator, rollator 

en (tafelvoetbal)spellen voor Mbaash. 

 

 

 

Nieuwe president 

Op 25 oktober 2015 waren de landelijke verkiezingen in Tanzania. Zittend president Kikwete was aan het 

eind van de maximaal mogelijke twee ambtstermijnen. John Pombe Magufuli kwam als nieuwe president 

uit de bus. ‘JPM’ is zeer voortvarend van start gegaan, vooral in de strijd tegen corruptie; in zijn inaugurele 

rede zei hij "De dagen van luie en corrupte bureaucraten zijn geteld!". JPM heeft het tot nu toe niet bij 

woorden alleen gelaten en is onmiddellijk begonnen om korte metten te maken met corruptie en onnodige 

(overheids) uitgaven. Enkele voorbeelden uit zijn eerste weken:  

- Buitenlandse dienstreizen voor ambtenaren worden beperkt; een delegatie die naar een bijeenkomst 

van het Gemenebest zou gaan, werd verkleind van 50 naar 4 deelnemers.  

- Geen dure feesten i.v.m. Onafhankelijkheidsdag maar een Nationale 

Opruimdag tegen zwerfafval; JPM deed zelf ook mee. 

- Geen luxe vluchten meer voor officials, uitgezonderd president, 

vicepresident en prime minister; ministers vliegen voortaan economy class. 

- Geen presentiegelden meer, zelfs niet voor parlementsleden; het 

gemiddeld inkomen van ambtenaren bestond voor 48% inkomen en voor 

52% uit presentiegelden. 

- Het 'Ministry for Food' is gesloten; dit diende uitsluitend om de president 

en zijn gasten van eten te voorzien. 

- Tientallen op corruptie betrapte overheidsfunctionarissen zijn op staande 

voet ontslagen, waaronder politiemensen, douaniers (m.n. in de uiterst 

corrupte haven van Dar es Salaam) e.d. 

http://www.verloskundigendora.nl/
http://www.newasco.nl/ons-verhaal/newasco-de-hoop-amersfoort/
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Bezoek leerlingen Montessori Lyceum Flevoland aan Selela 

In april 2015 verbleven twaalf leerlingen en twee leraren 

van het MLF uit Almere voor de tweede keer in Selela. Ze 

kampeerden op het terrein van de Oltinga middelbare 

school. In de voorbereiding hadden zij geld ingezameld, 

waarmee zij een grote partij schoolboeken hebben gekocht.  

Ook hebben ze voor een aantal weeskinderen van de basis-

school van Selela schooluniformen laten maken en hebben 

zij daar educatieve muurschilderingen aangebracht. Helaas 

kan de eerder geplande reis voor dit jaar, geen doorgang 

vinden.  

 

34 voetbaltenues 

Door de Voetbal Vereniging Hooglanderveen werden 34 sets voetbal-

kleding gedoneerd én aansluitend kosteloos meegenomen in de bagage 

van de MLF leerlingen! Voetbal is zeer populair in Tanzania. De middelbare 

scholen spelen ook onderlinge competities (zowel tussen jongens- als 

meisjeselftallen) en de voetbaltenues zullen vooral dan met trots door de 

leerlingen van Oltinga middelbare school van Selela worden gedragen. 

 

Actie 

Siem van der Kolk uit Nijkerk (zie IQ Balance) droeg STS voor bij webwinkel 123Inkt, die € 100.000 charita-

tief ging verdelen. Maar omdat alle bekende Nederlandse goede doelen meededen, rolde er voor ons, als 

klein particulier initiatief, jammer genoeg niet meer dan € 55 uit … 

 

270 Brillen 

Van de Puttense vestiging van Pearle ontvingen we een partij 

van 270 gebruikte brillen. Deze zullen in het najaar in de 

bagage van de Hanze bouwreis meereizen. In het ziekenhuis 

van Monduli zullen de sterktes worden opgemeten opdat ze 

via de medische hulpposten van Selela en Mbaash verstrekt 

kunnen worden aan slechtziende Maasai. 

 

Kleermaker Alois maakt  
de schooluniformen 

http://www.iqbalance.nl/siem-van-der-kolk
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Activiteiten natuurteam Veluwe 

Ook dit jaar is het Veluws natuurteam Burnie, 

Oscar en Gerard weer actief vanuit Elspeet. In de 

vroege ochtenduren van Bevrijdings-/Hemel-

vaartsdag 5 mei a.s. vindt een DAUWTRAPTOCHT 

op de fiets plaats, inclusief natuurgids en ontbijt 

voor € 12,50 met volledige opbrengst voor Tan-

zania. Ook kan men zich al aanmelden voor de 

befaamde 'BURLENDE EDELHERT-EXCURSIES' met 

natuurgids, presentatie en buffet (eind septem-

ber/begin oktober). Snel aanmelden gewenst via 

burnie886@gmail.com vanwege de grote popu-

lariteit en de groepsgrootte van maximaal 12 

deelnemers.  

 

Grote donatie Rabobank Share4More voor watertanks 

Op de Oltinga middelbare school van Selela 

komt het water via een metalen buis van 5 

kilometer lang uit de Ngorongoro Hills. Een 

deel van het jaar is er water en is het drink-

baar. Maar tijdens de regentijden of bij beschadigingen door een 

olifant of grondverzakking, stagneert de aanvoer of is het water zeer 

troebel (zie de fles hiernaast) en vol met bacteriën. Leerlingen en 

leraren lopen dan maag-/darmstoornissen op, naast de bijna stan-

daard optredende ziekteperiodes vanwege malaria. Enkele grote 

wateropslagtanks zouden een boel narigheid in elk geval kunnen 

voorkomen. 

Op een aanvraag die we hadden ingediend bij Share4More, het per-

soneelsfonds van de Rabobank, kregen we onlangs als reactie dat zij 

een bijdrage van € 5.000 voor dit doel willen doneren!  

Hiermee kunnen we drie tanks van elk 10.000 liter 

aanschaffen en laten installeren op betonnen fun-

deringen (zoals te zien op de voorbeeldfoto van 

dergelijke tanks). Zo kan een voorraad van 30.000 

liter worden aangelegd in tijden dat goed water 

beschikbaar is.  

Nu zoeken we aanvullende sponsoring van € 3.000 

omdat er eigenlijk vijf vaten nodig zijn. Daarmee 

zou Oltinga voldoende water hebben gedurende 

de lange regentijd voor de ca. 400 leerlingen, 20 

leerkrachten en niet te vergeten de Maasai omwo-

nenden. Elk extra vat kost, inclusief transport en 

installatie, ongeveer € 1.500. Hoe?/Waar?/Wie? 

mailto:burnie886@gmail.com

