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Nieuwsbrief 15 - winter 2016/2017 

Beste mensen, 

Jaarlijks praten wij u per nieuwsbrief bij over de ontwikkelingen in ons 

aandachtsgebied Selela. Meer weten? Zie de website of facebook of mail ons! 

 

Tweede slaapzaal Mbaash 

De bouw van een tweede slaapzaal bij de basis-

school van Mbaash was het grootste project van 

2016. In 2015 werd al de eerste dormitory, voor 

meisjes, gebouwd met – zowel financiële als fysieke 

– ondersteuning door een bouwreis van de ATOS 

foundation, gelieerd aan ATOS ICT en 'business 

consultancy'. 

Eén van de deelnemende vrijwilligers van toen (part-

ner van een Atos medewerker) vond dat het project 

eigenlijk niet af was zonder ook een jongensslaap-

zaal. Maaike Lensink werkt bij de HANZEHOGE-

SCHOOL Groningen en nam het initiatief tot een 

eerste Hanze bouwreis.  

Zevenentwintig deelnemers zamelden op tal van ma-

nieren geld in: een klassiek benefietconcert, een 

bakker in Bedum verkocht letterlijk zoete 'benefiet-

broodjes', de kinderen van de Aquamarijn basis-

school liepen een sponsorloop, de Rotary Groningen 

Noord en Coevorden doneerden, er werd zeer suc-

cesvol wijn verkocht enz. enz. Daarnaast ontving 

STS een groot bedrag van een kerkelijk vermogens-

fonds én restte nog een aanzienlijk bedrag vanuit het 

ATOS budget uit 2015; GROEN LICHT dus voor een 

bouwreis in de herfstvakantie!  
 
Met Johan die als kwartiermaker vooruit ging, zetten 

de ‘Hanzers’ samen met enkele lokale fundi (bouw-

vakkers) in een kleine twee weken tijd de ruwbouw 

neer. De fundi maakten het geheel verder af. 

Jl. januari heeft de officiële inauguratie van de beide 

dormitories plaatsgevonden. Voor Tanzaniaanse be-

grippen is dat heel belangrijk vanwege het toekomstig 

draagvlak van overheidswege (betalen lerarensalaris-

sen). De maaltijdvoorziening van de kinderen is ech-

ter een punt van zorg omdat de ouders door toene-

bij aanvang van de bouw 

samen met de lokale bevolking  
worden de dakspanten geplaatst 

de dormitory op de dag van vertrek van de Hanzegroep .... .... en bijna volledig afgewerkt 

feestelijke welkomstceremonie  
voor de Hanzevrijwilligers 

http://www.tanzaniasupport.org/
http://www.facebook.com/tanzaniasupport
mailto:info@tanzaniasupport.org
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mende droogte c.q. veesterfte, minder te besteden hebben. Met een kostschoolformule komt een einde aan 

jaren van zeer lange dagelijkse wandeltochten vol gevaren. Ongelogen: sommige leerlingen moeten 

dagelijks in totaal 10 uur (!!!) lopen voor zes uurtjes school, of ze blijven weg... Nu kunnen kinderen veilig en 

uitgerust onderwijs volgen, overblijven onder toezicht van een matron en patron per slaapzaal, geregeld eten 

(dat is thuis lang niet altijd vanzelfsprekend) en medische zorg krijgen in de naastgelegen nieuwe hulppost. 

 
Leuk feit: inmiddels staan de slaapzalen ook letterlijk 'op de kaart', zoals het recente plaatje van Google 

Earth hierboven laat zien. 

 
Voortaan verlichting en - beperkt - elektriciteit 

Bate Boschma, één van de Hanzevrijwilligers, zet-

te een extra actie op touw om geld in te zamelen 

voor een elektrische installatie op zonne-energie. 

Door o.a. een sponsorfietstocht vanuit de PKN 

gemeente Westereen werd € 8.000 opgehaald.  

Daardoor zijn beide slaapzalen nu voorzien van meerdere 

lichtpunten en stopcontacten, evenals de was- en toiletruimte, 

twee klaslokalen, kantoorruimte en veranda.  

De stopcontacten zijn om mobiele telefoons en laptops te 

kunnen opladen of bijv. een radio te gebruiken. De apparatuur 

is tot tevredenheid geleverd en geïnstalleerd door Ageco 

Energy uit Dar es Salaam. 

 

 

Muurschilderingen 

Er bleek onder de vrijwilligers van de 

Hanzehogeschool ook de nodige cre-

ativiteit. Zo werden de muren van de 

schoollokalen opgefleurd met schilde-

ringen, waarvan de meeste met edu-

catieve meerwaarde; o.m. een door-

snede van het menselijk lichaam, een 

wand vol contouren van leerlingen in 

diverse houdingen of de omtrek van 

thank you, Bate! plaatsen zonnepanelen op de slaapzaal 

in de eerste dormitory  
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hun handen. Richard Kashu (schoolhoofd) maakte in 

zijn dankwoord de grap dat de school vanwege de 

wereldkaart nu een 'INTERNATIONAL SCHOOL' is! 

Greenhouse 

Groente en fruit moet vanuit Selela of Mto wa Mbu 

worden aangevoerd. Eigen aanplant wordt opge-

vreten door loslopende kippen, geiten of ezels. Zelfs 

een omheining van acaciatakken met scherpe 

doorns houdt niet alles buiten (m.n. giraffes). Enkele 

vrijwilligers hebben nu centraal gelegen een kleine 

kas van kippengaas gemaakt met daarin een 

bananen- en mangoboom en tomatenplanten. Knappe giraffe of olifant die daar nog in kan komen . 

  

Beademingsapparaten, brillen en medicijnen 

In de bagage van 27 mensen past naast het nodige 

klusgereedschap ook heel wat speelgoed en sport- 

en spelmateriaal; wat een feestje werd dat!! 

Gelukkig kon het UMC ziekenhuis Groningen met vijf 

kleine beademingsapparaten tegemoet komen aan 

de grote behoefte hieraan. In principe is dit materiaal 

bedoeld voor thuisgebruik maar oh zo nuttig voor de 

medische hulpposten van Mbaash en Selela. In afwachting van en tijdens het transport van uren naar een 

ziekenhuis, kan een patiënt voortaan beademd worden. 

Door de vestiging van Pearle Opticiens in 

Putten zijn 270 ingeleverde brillen gedoneerd. 

Deze zijn overhandigd aan Dr. Benela, de ver-

antwoordelijke arts voor het Monduli district. 

De brillen zullen in het ziekenhuis op sterkte 

worden doorgemeten en via de hulpposten 

zoveel mogelijk passend worden verstrekt. 

De bagage van de Hanzers bevatte ook aller-

lei medische verzorgingsspullen; vanzelf-

sprekend in Nederland, maar een waar 

geschenk voor een pionierende arts in 

Mbaash. 

Richard Kashu, sinds kort hoofd van  

de 'Mbaash International School'  

dr. Zavery 
Benela met  
verhuisdoos  
vol brillen 

dr. Israël  
Lekundayo  
bekijkt een  
beademings- 
apparaat 

Gert, Ildi en Alex voor  
'Naomi's  
Green- 
house' 

langs de weg tussen  
Selela en Mbaash 

kinderen van Mbaash, in FC Groningen shirts, voor  
 het eerst van hun leven aan het touwtjespringen 
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Echoapparaat, OK-kleding en lakens 

In 2016 doneerde STS een grotere hoeveelheid medische 

spullen per boottransport, w.o. een echoapparaat (thanks! 

verloskundigenpraktijk 'Dora' uit Hengelo) dat inmiddels 

dankbaar dienst doet.  

In de container gingen ook 200 ziekenhuislakens en 150 

stuks operatiekleding; zie de foto van dokter Zavery Benela 

van het overkoepelend ziekenhuis in Monduli. In oktober 

werd het nieuwe patiëntenverblijf in gebruik genomen, nu 

met prima materiaal via wasserij Newasco uit Amersfoort. 

Laptops 

De vrijwilligers namen 15 in Nederland afgeschreven lap-

tops als handbagage mee, voorzien van Engelstalige soft-

ware. Elk van de leraren werd met hiermee verblijd, evenals 

de Tanzaniaanse vrijwilligers van STS, Melchior Nguma en 

Amani Sekino, alsook de allereerste arts die sinds vorig jaar 

in Mbaash werkzaam is: Israël Lekundayo. 

Mensen in het zonnetje 

Het was tijdens de bouw continue warm (gem. 33 °C) en 

kurkdroog, met de nodige stofstormen en zweetdruppels. 

DANK aan alle Hanze bouwers, hun thuisfront, sponsors en 

de leden van de bouwcommissie voor de overweldigende 

inzet! Doch een succesvol project zou onmogelijk zijn ge-

weest zonder de begeleiding en verzorging door onze loka-

le mensen.  

Allereerst 'alleskenner' Melchior Nguma, vanaf de start bij 

STS betrokken. Melchior zorgde wederom voor perfect ver-

blijf met steeds vers, voldoende en gezond eten en drinken. 

 

De keukenstaf Kelvin, Maulid, Lawrence en Samuel 

presteerden het om twee weken lang op drie gaspitten 

en een houtskoolvuurtje drie maal daags een gevarieer-

de maaltijd te bereiden voor circa 30 uitgehongerde klus-

sers. Als dan aan het eind van een zeer ongewoon ver-

blijf er niemand ziek is geworden, is dat een groot com-

pliment aan deze improviserende mannen. 
 

 

 

 

Tot slot noemen we Amani Sekino, afkomstig uit Selela en 

sinds enkele jaren actief voor Tanzania Support. Hij was 

samen met Melchior in de aanloop verantwoordelijk voor 

het overleg met de overheid (de school van Mbaash is een 

overheidsschool) en de inkoop van bouwmaterialen. Daar-

na heeft Amani (“vrede” in het Swahili) zorg gedragen voor 

het toezicht op de bouw na het vertrek van de Hanzegroep.  

Melchior met de 
bonnetjes-

administratie 

chef-kok Kelvin 
(rechts) en 

assistent-kok 
Samuel 

Amani op een 
geleende motor 
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Watertanks Oltinga middelbare school 

Deze school heeft een waterleiding, gevoed uit een bron enkele kilometers ver-

derop. Voor de opslag van water beschikte men over veel te weinig voorraad-

tanks. Tijdens de regentijd (ca. 3 maanden per jaar) raakt het water bovendien 

modderig en daarmee verontreinigd. Het gevolg: een groot deel van de 

leerlingen en leraren worden ziek door maag-/darmproblemen. Ook is de 

waterleiding kwetsbaar: er treden geregeld lekkages en breuken op door 

grondverzakking of vernieling door olifanten. Met een serieuze opslagcapaciteit 

van 50.000 liter zou men voortaan altijd schoon water voorradig hebben. Voor 

grote tanks is wel een betonnen fundering nodig en een systeem van 

pijpleidingen voor de verbinding en aansluiting op het bestaande watersysteem 

naar de kranen. Alles bij elkaar een geschatte investering van € 9.000, oef….. 

Tanzania Support diende een aanvraag in bij SHARE4MORE – het personeelsfonds van de Rabobank dat 

onder meer projecten op het gebied van schoon drinkwater sponsort – en zij kenden het maximale subsidie-

bedrag van € 5.000 toe.  

Een ander mooi aandeel van € 1.500 werd ingezameld 

door een groep leerlingen van het MONTESSORI 

LYCEUM FLEVOLAND, uit Almere. Jammer genoeg kon 

hun geplande bezoek aan Oltinga om interne redenen niet 

doorgaan (wat in twee eerdere jaren wel het geval was). 

De overige kosten zijn gefinancierd door vaste en kleine 

donaties. In september 2016 werd het geheel geïnstalleerd 

en zijn de tanks gevuld. Door gezamenlijke sponsoring kon 

dit project dus worden gerealiseerd; een Oltinga leerlinge 

had bij de ingebruikname een T-shirt aan met de 

toepasselijke tekst: "2GETHER WE CAN ACHIEVE"! 

 

 

Bestuurswijziging 

We besluiten deze nieuwsbrief met een wijziging in 

het bestuur: Cynthia de Beer is per 1 juni 2016 

afgetreden en opgevolgd door Jeannet Celosse, al 

jaren een van de vaste ondersteuners van de 

stichting. In 2014 maakte ze een rondreis door 

Tanzania, waarbij onder meer de scholen in Selela 

werden bezocht.  

Leraar John Massoy poseert  
tussen de nieuwe voorraadtanks 

zo zag het  
drinkwater  
er tot voor  
kort gere- 
geld uit.... 

Jeannet en  
haar man  

in Selela 


