
Nieuwsbrief 16 - najaar 2019 

Sinds onze vorige nieuwsbrief is er van alles gebeurd in het noorden van 

Tanzania. Daarover leest u hieronder meer. Maar eerst een verzoek: om een 

breder bereik te krijgen omtrent onze activiteiten voor de Maasai, zouden we 

het fijn vinden wanneer u deze nieuwsbrief doorstuurt naar andere betrokke-

nen en geïnteresseerden. Zie voor nog meer interessante verhalen over de 

Maasai ook de website of facebook. 

 

Slaapzalen: 100% geslaagd! 

We beginnen met een prachtig bericht. Zoals u wellicht weet zijn in 2015 en 2016 twee slaapzalen gebouwd 

bij de basisschool in Mbaash. Al geruime tijd waren deze onofficieel in gebruik voor de meest kwetsbare 

kinderen, maar afgelopen juli kwam de formele aanwijzing door de centrale overheid: Mbaash heeft nu 

officieel een boarding school! Dat betekent o.m. dat de overheid zorgt voor alle maaltijden voor de kinderen. 

Nu zijn ze echt volop in gebruik. En wat een resultaat: slaagden vorig jaar slechts 5 van de 32 examen-

kandidaten, dit jaar gold dat voor alle 15 kinderen die examen deden!!! Onze vertegenwoordiger in Tanzania, 

Melchior, omschreef het 

als volgt:  

"Good news from Mbaash 

is all standard seven stu-

dents (vgl. Groep 8 in NL; 

red.) passed their exams. 

No one failed. It's really good!! And this is because they have been studying up to 20:00 hrs at night while 

staying in dormitories. You did a great work for Mbaash school students. Congratulations Johan en Marian-

ne, Hanze group, Atos group and all who participated in giving a hand of help to these vulnerable students". 

 

Werkreis Mbaash  

In oktober 2018 ging een groep van 14 vrijwilligers voor twee weken naar Mbaash. Zij gingen met meerdere 

doelen, waaronder verbetering van watervoorziening, klaslokalen en toiletten, mogelijke aanleg biogasinstal-

latie en vergroening. In deze nieuwsbrief wordt op deze belangrijkste onderwerpen nader ingegaan. Ook zijn 

onderwijsmethoden besproken en in de praktijk gebracht, waarover meer in de volgende nieuwsbrief. 
 

Watervoorziening 

De gemeenschap had gevraagd om samen met hen de water-

voorziening voor de school te verbeteren. Circa acht jaar geleden 

is een perswaterleiding van bijna 20 km aangelegd vanuit een 

bron bij Selela. Deze is slechts 15 cm diep ingegraven in de kei-

harde vulkanische grond. Verder kruist de leiding ook nog eens 

vier rivieren. Deze rivieren liggen het grootste deel van het jaar 

droog, maar áls het dan regent wordt de leiding kapot gesleurd 

door de kracht van het water, met als resultaat dat men afhankelijk 

is van het regenwater dat is opgevangen in een aantal grote voor-

raadtanks. Deze tanks waren deels lek en de dakgoten stuk. Dat is 

hersteld en er wer-

den tappunten in 

de tanks aange-

bracht. Tevens is 

geprobeerd de lei-

dingen te veranke-

ren op de rivierbodem, maar dat laatste helaas zonder suc-

ces omdat het water te heftig stroomt. Wel zijn de bestaande 

leidingen op diverse plekken succesvol gerepareerd waar-

door er minder lekkages zijn en de waterdruk vergroot is. 

Installeren tappunt in  
betonnen watertank 

http://www.tanzaniasupport.org/
http://www.facebook.com/tanzaniasupport
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Verbetering klaslokalen 

In de lokalen is weinig aanwezig, een paar houten schoolbankjes en een schoolbord, alles slecht onder-

houden. De lokalen hebben deels geen ruiten, waardoor (wervel)wind en stof vrij spel hebben. Daarom zijn 

tijdens deze reis de volgende acties uitgevoerd: 

- in alle lokalen de schoolbankjes gerepareerd, zodat er minder kinderen op de grond hoeven te zitten. 

- er zijn twee betonnen vloeren gestort (beter voor de bankjes en beter te reinigen).  

- de ramen zijn gedeeltelijk voorzien van acrylplaatjes.  

- in elke klas zijn de schoolborden opnieuw geverfd en zijn op de achterwanden mooie didactische muur-

schilderingen aangebracht. Een kleine impressie in foto's: 

   

   

 

 

Voetbaldoelen 

De schoolkinderen in Tanzania krijgen ook gymnastiek/sport-

onderwijs. Dat gebeurt op een stoffige vlakte bij de school, zonder 

faciliteiten. Tanzania Support heeft daarom twee eenvoudige voet-

baldoelen laten plaatsen, zo-

dat de school er op die manier 

ook 'bij hoort', want daarmee 

kan men zelfs meedoen aan 

de regionale schooltoernooien 

die zo nu en dan plaatsvinden. 

Verder is op de vrijdagmiddag 

na schooltijd een onderlinge 

competitie opgezet, de ene 

week de jongens en de andere 

week de meisjes. Tijdens de 

aanwezigheid van de groep in 

oktober werd er meteen dank-

baar gebruik van gemaakt.  
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Vergroening 

Ook in dit deel van Tanzania zet de verwoestijning in, waar-

door de docenten en ouders bezig zijn met het aanplanten 

van bomen. De groep de in oktober 2018 in Mbaash was 

heeft twee andere technieken erbij geïntroduceerd: 1. het 

graven van ‘waterbunds’ in navolging van Justdiggit. Door 

het graafwerk wordt de grond rul en zakt het water in de 

grond in plaats van dat het wegstroomt ("water oogsten", 

aldus Justdiggit) en 2. Kisiki Hai, dat is een snoeitechniek 

die er voor zorgt dat oude boomstronken weer uitgroeien tot 

metershoge bomen.  

 

Voor een docent van de school en een Maa-

sai man werd een cursus over deze snoei-

techniek bekostigd (klik hier voor een zeer 

educatief filmpje). In oktober werden al 15 

zgn. waterbunds gegraven en zijn honderden 

bomen gesnoeid. Ook werden door Gardena 

een aantal snoeischaren gedoneerd die dank-

baar worden gebruikt.  

 

Biogas 

Een andere wijze om het gebied te vergroenen is om minder hout te kappen om op te koken. We hebben on-

derzoek laten doen door een Tanzaniaans bedrijf dat biogasinstallaties aanlegt om te kijken of dit een optie 

is bij de school. Tijdens ons verblijf hebben we een overleg gehad met de belangrijkste mensen uit de regio. 

Het idee om op biogas te koken is mogelijk en wordt omarmd.  

We zijn bezig om geld in te zamelen om de biogasinstallatie aan te laten leggen en er een nieuwe keuken bij 

te bouwen. In totaal is hiervoor circa € 15.000 benodigd. Diverse acties om geld in te zamelen voor deze bio-

gaskeuken zijn al gestart. Hieronder een aantal voorbeelden: 

de schoolkinderen helpen  
mee bij de vergroening 

Aanleggen van een 'waterbund' 

Voorbeeld aanleg  
biogasinstallatie 

De huidige, houtge- 
stookte schoolkeuken 

https://justdiggit.org/nl/
https://vimeo.com/325842883
https://www.gardena.com/nl/
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Actie Walstraschool 

De Walstraschool in Kropswolde (Groningen) 

hield in mei van dit jaar een themaweek in het ka-

der van Afrika met de focus op Tanzania. Een 

leerzaam project voor zowel leerlingen als ouders. 

Hierbij werd op meerdere manieren geld ingeza-

meld. Zo was er een verkoopactie samen met 

Bakker Meijer (Hoogezand), waarbij de schoolkin-

deren honderden suikerbroden en turfsloffen ver-

kochtten, met € 1 per stuk voor het goede doel. 

Ook werden statiegeldbonnen van de Jumbo in-

geleverd en doneerden de meesters en juffen hun 

verjaardagsgeld. Daarnaast werden veel giften in 

een collectebus gedaan. Dit zorgde voor een 

fraaie totaalopbrengst van € 1.064!  

Benefietconcert  

Het kwalitatief hoogstaande Haydn Jeugd Strijk-

orkest, o.l.v. Jan-Ype Nota, hield op 22 juni jl. in 

Groningen een prachtig benefietconcert. Dat 

deden zij geheel belangeloos, vlak voor ze op 

tournee naar Bosnië vertrokken. Deze actie 

zorgde voor een fraaie opbrengst van ruim 

€ 1.000 voor de biogaskeuken in Mbaash. 

Statiegeldacties en oud ijzer 

Er werden bij enkele supermarkten acties gehouden waarbij mensen hun 'lege-flessen-bonnetjes' simpelweg 

in een bak konden deponeren, o.m. bij de Plus in Bedum, de Albert Heijn in Roden en de Poisz in Zuidhorn. 

Dat leverde alles bij elkaar bijna € 700 op. Daarnaast heeft een deelnemer van de 2018-reis, flink wat oud 

ijzer kunnen verkopen. Dit bracht maar liefst € 1.868 op! Een groot deel van deze bedragen is bestemd voor 

de biogaskeuken, een kleiner deel voor een project bij de medische hulppost daar. 

We zijn dus al een heel eind voor de biogaskeuken, maar we zijn er nog niet. Omarmt u dit project ook? 

Doneer door uw bijdrage te storten op NL77RABO0154803103 van Stng. Tanzania Support o.v.v. 'biogas'.  

Geitenfonds 

Wat te doen met 25 tweedehands smartphones van de Energiewacht (uit As-

sen)? Er werd gepolst of een initiatief elders in Tanzania ook in Mbaash zou 

kunnen werken: een geitenkudde als een soort fonds, dat op natuurlijke 

wijze groeit. Het fonds geeft de gemeenschap de kans om zo nu en dan die 

‘winst’ om te zetten in geld voor onderhoud van de school. Dolenthousiast 

zijn afgelopen oktober deze telefoons geruild voor evenzovele geiten en 

schapen. De kudde in leven houden is echter moeilijk: de droogte en wilde 

dieren heeft een deel van de dieren doen sterven. Gelukkig zijn er ook al 4 

jongen geboren. Heeft u ongebruikte, maar nog goed werkende smartpho-

nes? Door die te doneren zou de kudde in Mbaash kunnen groeien. Neem 

hiervoor contact met ons op via info@tanzaniasupport.org.  

Engelse studenten bezoeken Oltinga school 

Een twintigtal studenten en twee docenten van Dame Alice Owen's School uit Londen brachten een bezoek 

aan de Oltinga middelbare school in Selela. De groep kampeerde twee dagen bij de school. Er werden veel 

ervaringen uitgewisseld met de leerlingen van Oltinga en lessen bijgewoond. Verder bezochten ze Selela 

Forest en de Enaboishu vrouwengroep, waar Maasai sieraden werden gekocht. 

https://www.walstraschool.nl/
https://www.bakker-meijer.nl/
http://www.hjso.nl/
http://www.hjso.nl/
https://www.ewacht.nl/
mailto:info@tanzaniasupport.org?subject=Smartphones
https://damealiceowens.herts.sch.uk/
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 Naderhand ontving Tanzania Support een 

grote donatie (ruim € 2.100) waarmee 63 

stapelbedden konden worden gerepareerd. 

Deze waren oorspronkelijk gemaakt met 

een houten matrasbodem in een verder 

metalen frame. In de loop der jaren waren 

er echter steeds meer latten kapot gegaan 

doordat ze van slechte kwaliteit waren en/of 

door termieten aangevreten. In deze bed-

den zouden normaal gesproken 126 jon-

gens kunnen slapen, maar zij sliepen al 

lange tijd noodgedwongen met z'n tweeën 

op één matrasje. Met het geld van Dame Alice, aangevuld met een losse donatie, zijn op maat gemaakte 

metalen rasterwerken in de bedden gelast, zodat weer bijna alle jongens op een eigen matras kunnen 

slapen. 

Medische materialen 

Voor het ziekenhuis in Monduli en de medische post in Mbaash werden 

in oktober 2018 diverse materialen meegenomen, geschonken door 

m.n. het Martini Ziekenhuis en het UMCG, beide in Groningen. Bij ons 

bezoek aan het Monduli Hospital bleek dat een eerder gedoneerd 

diathermieapparaat (bij operaties gebruikt) niet meer te functioneren. 

We hebben een apparaat en elektrodes uit Nederland meegenomen. 

De chirurgen zijn hier erg blij mee. Ook werd thuisbeademings-

apparatuur gedoneerd. 

Bestuurswijziging 

We begonnen deze nieuwsbrief met de mededeling dat er veel is 

gebeurd in het noorden van Tanzania. Hier, in het westen, is ook niet 

stilgezeten. We sluiten deze nieuwsbrief af met een wijziging in het 

bestuur. Onze voorzitter en medeoprichter Marianne Groenewoud heeft om gezondheidsredenen na 10 jaar 

helaas moeten stoppen als bestuurslid. Zij was de drijvende kracht achter veel activiteiten in Maasai-gebied. 

Verder zijn Jeannet Celosse, Peter Reinsch en Niels Staal afgetreden. Allen worden allen hartelijk bedankt 

voor hun tijd als bestuurslid.  

Er is gezocht naar nieuwe bestuursleden en 

dat is gelukt! Het bestuur is nog niet eerder zo 

groot geweest en iedereen is vol enthousiasme 

begonnen aan zijn/haar taak. Het bestuur be-

staat uit: Johan Groenewoud, Maaike Lensink, 

Jan Hoving, Yvonne Hoving, Agnes Meijer, Al-

bert van der Veen, Anneke van der Veen en Ali 

Wit. De laatste zes hebben Selela en Mbaash 

bezocht in oktober 2018; Maaike, Albert, Johan 

en Agnes waren er ook al in 2016. Johan Groe-

newoud en Jacqueline van Dijk blijven resp. 

secretaris en penningmeester. In 2020 staat 

een volgende reis gepland naar Tanzania, al-

waar het bestuur zich aan de bevolking zal 

voorstellen. In de volgende nieuwsbrief 

vertellen we graag meer over deze nieuwe 

inrichting van de Stichting. 

Leerlingen Dame Alice Owen's School en  
Oltinga School wisselen ervaringen uit 

https://www.martiniziekenhuis.nl/
https://www.umcg.nl/NL/Zorg/paginas/Default.aspx

