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Beste geïnteresseerde, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Stichting Tanza-
nia Support. In deze vreemde wereld kunt u dit gerust een ‘speciale editie’ 
noemen. 
De maatregelen omtrent Covid-19 zijn niet alleen in Nederland zichtbaar, ook 
heeft het virus Tanzania bereikt. Op het moment van schrijven van deze 
nieuwsbrief zijn er 299 gevallen bekend in Tanzania, maar er wordt rekening 

mee gehouden dat dit aantal veel hoger ligt, omdat nauwelijks getest wordt. Selela en Mbaash zijn, voor 
zover bekend, (nog) niet getroffen. We houden echter ons hart vast en hopen dat zij de dans mogen 
ontspringen. Verderop leest u meer over de maatregelen van de overheid. 
 
Zoals u wellicht weet heeft de stichting sinds vorig jaar een nieuw bestuur en is met taakgroepen gaan 
werken. Deze nieuwsbrief is deels per taakgroep ingericht. Wilt u meedenken met een taakgroep, dan bent u 
van harte uitgenodigd. Het is erg interessant en leuk om met dit gebied, in Noord-Tanzania, bezig te zijn. En 
wie weet heeft u wel zin om, na de Coronacrisis, dit gebied eens te bezoeken. Laat het ons gerust weten. 
Sinds de vorige nieuwsbrief is er van alles gebeurd, daarover leest u hieronder meer. Zie verder de website 
of facebook of e-mail ons! U helpt ons ook door deze nieuwsbrief door te sturen aan betrokkenen en 
geïnteresseerden. 
 
Bezoek aan Selela en omgeving in februari 2020 
Twee vrijwilligers voor Tanzania Support, Agnes Meijer en Babs Steeneken, zijn 10 dagen naar het werkge-
bied van de stichting geweest. Ze bezochten daar de basisscholen en enkele medische posten om te zien 
welke ontwikkelingen er spelen en wat de belangrijkste noden zijn.  

Bij de school in Selela wordt 
o.m. gebouwd aan een nieuw 
klaslokaal en is er een bomen-
kwekerij voor het gehele gebied. 
Er is volop water beschikbaar, 
door de nabijheid van enkele 
bronnen, maar een groot gebrek 
aan toiletten (slechts 8 stuks 
voor 1.200 leerlingen). Verder 
ontbreekt de aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk.  
Met de Ndinyika school zijn af-
spraken gemaakt tussen dorps-
bestuur, schoolbestuur en de stichting over de aanleg van watertanks. En-
kele meegebrachte leermiddelen werden dankbaar in ontvangst genomen. 
De school van Mbaash heeft meer 

leermiddelen en de lokalen hebben meer aankleding. Er is echter geen licht buiten bij de slaapzalen, dat kan 
in het donker gevaarlijk zijn (bijv. slangen of schorpioenen). Ook ontbreken deuren in de lokalen, wat bijv. 
vervelend is tijdens stofstormen. Van de 4 aanwezige watertanks zijn er 2 
lek en omdat de waterleiding geregeld niet functioneert, leidt dat tot 
problemen. Verder werd met het dorpsbestuur, schoolbestuur en een bedrijf 
gesproken over de bouw van een biogaskeuken.  
Met dr. Israël Lekundayo, de arts van de medische hulppost van Mbaash, 
zijn afspraken gemaakt over de aanleg van een verbrandingsoven voor klein 
medisch afval. De community zelf zal financieel bijdragen aan de biogas-
keuken en de verbrandingsoven. 
In deze medische hulppost is ook gesproken met de vroedvrouwen (Traditio-
nal Birth Attendants of TBA's) uit de omgeving. In dit gebied wantrouwen de 
vroedvrouwen en de artsen elkaar, daarom was het vrij uniek dat het lukte 

om beide partijen in gesprek te 
krijgen. Resultaat is dat al een 
paar dagen later iemand is ko-
men bevallen bij de arts én dat er 
afgelopen week drie vroedvrou-
wen samen met de arts een soort stage hebben gedaan in een 
ander gebied waar de arts en de vroedvrouwen al langer samen-
werken.  
De medische post van Selela heeft nog veel materialen in gebruik 
die jaren geleden door Tanzania Support zijn gesponsord. Punt 
van aandacht is de watervoorziening. Men is niet aangesloten op 
de waterleiding en er is slechts een kleine tank van 2.000 liter.  

bomenkwekerij school Selela 

8 toiletten voor 1.200 kinderen, eerder gereali-
seerd door Tanzania Support en Wilde Ganzen 

de waterleiding is geregeld lek 

Enkele Traditional 
Birth Attendants  

in Mbaash 

http://www.tanzaniasupport.org/
http://www.facebook.com/tanzaniasupport
mailto:info@tanzaniasupport.org
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Taakgroep Water 
De basisschool van Ndinyika bestaat sinds 2013 en telt inmiddels zo’n 600 leerlingen en 8 leraren. Er was al 
die jaren echter geen waterleiding naar de school. Dat betekent dat de kinderen geen drinken (of eten) 
kregen in de tijd dat ze daar zijn en geen handen kunnen wassen of de wc doorspoelen. De 4 docenten die 
op het terrein wonen, halen water 4 kilometer verderop bij de middelbare school of drinken regenwater.  

Een buitenlandse organisatie sponsorde de waterleiding. Deze werd door 
de dorpelingen ingegraven en aangesloten op het systeem bij de middel-
bare school. Tanzania Support heeft middelen gevonden om watertanks 
aan te schaffen, inclusief fundering, kranen en een hek erom heen. Zo-
doende is er voortaan water bij de school. Opslag van water blijft van be-
lang omdat de waterleiding 
geregeld kapot gaat, vooral 
tijdens de regenseizoenen. 
Daarom zijn er dakgoten op 
twee gebouwen geplaatst, die 
mede de watertanks vullen. 
Na 1 dag met fikse regen was 
er al 7000 liter opgevangen. 
Ze kunnen nu maximaal 
20.000 liter water in voorraad 
hebben. Heel fijn voor de kin-
deren en de docenten als de 
school weer open gaat. 

 
Taakgroep Onderwijs 
In 2018  is voor de eerste keer een onderwijsteam, vnl. bestaande uit personeelsleden van de Pedagogische 
Academie en de Hanzehogeschool Groningen, naar Tanzania afgereisd (basisschool in Mbaash). Overdag 
werd in de klassen meegekeken, na schooltijd ging men met de leerkrachten in gesprek. Onderwerpen die 
aan de orde kwamen waren: regels en afspraken, verschil sturende- en activerende didactiek en het 
opzetten van een leerlingvolgsysteem. Ook hebben ze samen met de leerkrachten van de school het 
leermateriaal geordend.  
Ter voorbereiding op een volgende reis naar het gebied, wordt de aandacht ook gericht op de andere basis-
scholen die in de regio Selela gevestigd zijn. Het plan is verder om de scholen onderling beter te laten sa-

menwerken. We zijn hierover in contact gekomen met de Dinkaschool in 
Arusha. Dit is een, door de Nederlandse Kimberly Zandvliet opgezette, 
particuliere school, welke qua onderwijskwaliteit voorligt op de (over-
heids)scholen in het gebied Selela. Het voordeel van ons contact met de-
ze school is dat hier goede voorbeelden te vinden zijn van het 'primaire 
proces' in het basisonderwijs, d.w.z. het lesgeven in de klas. Het is ons 
idee om nascholingsbijeenkomsten te verzorgen voor de Dinkaschool, 
waarbij ook docenten uit Selela worden uitgenodigd. Die docenten kun-
nen dan profiteren van de goede voorbeelden die ze zien. Het motto van 
deze school, te zien op de foto hiernaast, spreekt ons zeer aan. 

Daarnaast wordt nagedacht over specifieke nascholing voor de basisscholen in de regio Selela. Hiervoor 
wordt de komende tijd geïnventariseerd waaruit deze nascholingsbehoefte bestaat. Een belangrijk thema dat 
in deze nascholing aan bod zal komen is een op innovatie gerichte werkhouding van de docenten. Verder 
wordt nagedacht over een uitwisseling van leerkrachten uit Tanzania naar Nederland. Het zou deze leer-
krachten de mogelijkheid geven zich te verdiepen in een ander onderwijssysteem.  
 
Taakgroep Vergroening en Biogas 
Tutaenda kujenga (Swahili voor: we gaan 
bouwen) bij de basisschool in Mbaash! 
In 2018 verbleef een groep vrijwilligers van 
Tanzania Support bij deze school. Er zijn toen 
oriënterende gesprekken gevoerd over de 
mogelijkheid om bij de school over te gaan 
van koken op houtvuren naar koken op 
biogas. Joseph Kisyoky, een Tanzaniaanse 
bouwer van biogasinstallaties, heeft in een 
bijeenkomst verteld over biogaskoken. Daar-
bij waren diverse belangrijke personen uit het 
dorp en van de school aanwezig en iedereen 
was enthousiast.  

dorpelingen graven de 
geul voor de waterleiding 

de watertanks zijn op de fundering geplaatst 

https://www.dinkakids.com/dinkaschool
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Tot nu toe is op houtvuur gekookt. Alle kinderen moeten dagelijks een tak meenemen als stookhout voor de 
keuken. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar gaat bovendien vergroening tegen. Het toch al zo 
schaarse groen wordt dan immers verbruikt voor het vuur. 

Joseph heeft vervolgens een tekening gemaakt en een kostenraming. 
Om deze biogaskeuken te kunnen realiseren was veel geld nodig. Be-
halve de biogasinstallatie zelf is namelijk ook een nieuw keukenge-
bouw noodzakelijk. Met allerlei acties en donaties is dat geld er geko-
men, onder meer via twee basisscholen, geld van statiegeldbonnen in supermarkten, de opbrengst van een 
benefietconcert van het Haydn Jeugdorkest, een suikerbroodverkoop, geld van medisch specialisten en geld 
van privépersonen. Daarnaast werd een flinke ondersteuning ontvangen van Wilde Ganzen.  

Het benodigde geld is dus binnen, zelfs meer dan initieel begroot. We kunnen 
daardoor de biogasinstallatie en de keuken uitbreiden met een voorraadruimte, 
zonnepanelen en een watervoorraadtank! We houden u uiteraard op de hoogte 
met foto’s en een verslag. 

 
Een tweetal fundraisingacties die het benodigde geld hebben opgeleverd: 

Sponsorloop van de OBS Joseph Haydn in Groningen 

Deze school doet jaarlijks een project om aan de ene kant kinderen kennis 
te laten nemen van bijvoorbeeld andere culturen (aandacht in de lessen) en 
aan de andere kant om voor een project aan fundraising te doen. Op 25 
februari 2020 hebben alle kinderen van de school meegedaan aan een sponsorloop: een parcours rennen in 
een bij de school gelegen park. Familieleden en bekenden doneerden per ronde geld. Het was extra pittig 
omdat het onbestendig weer was met veel wind en af en toe regen. De kinderen hebben enorm hun best 
gedaan. Er werd op deze manier heel veel geld bijeen gerend voor de biogaskeuken in Mbaash. Het bestuur 
van Tanzania Support wil de kinderen heel erg bedanken voor hun inspanningen en natuurlijk ook de 
onderwijzers die deze sponsorloop mogelijk hebben gemaakt. 

Acties OBS Walstraschool in Kropswolde 
Vorig jaar heeft de OBS Walstraschool gedurende twee weken een 
schoolbreed project gehouden over Tanzania. In iedere groep is aandacht 
besteed aan het land Tanzania en specifiek het gebied rond de primary 
school in Mbaash. Het goede doel van 
2019 was gekoppeld aan een inza-
melingsactie voor een biogaskeuken in 

Mbaash. In de vorige nieuwsbrief is deze actie al nader beschreven. 
 
Taakgroep Gezondheid 
Er gaat tegelijkertijd met het realiseren van de biogaskeuken een kleine 
verbrandingsoven gebouwd worden bij de medische post in Mbaash. Zo’n 
oven (of 'incinerator') wordt gebruikt om medisch organisch afval te 
verbranden en is belangrijk om hygiënische redenen.  
Deze al langer bestaande wens van dokter Israel Lekundayo, de arts van 
de medische hulppost in Mbaash,  kan gerealiseerd worden omdat de 
community zijn steentje bijdraagt en daarnaast meerdere mensen in 
Nederland geld bijeen brachten om dit te bekostigen.   

  

voorbeeld van een 'incinerator' 

de huidige, houtgestookte keuken 

voorbeeld van  
een biogasinstallatie 

http://www.wildeganzen.nl/
https://www.josephhaydn.nl/index.html
https://www.walstraschool.nl/


Nieuwsbrief 17 – voorjaar 2020  - 4 -  Stichting Tanzania Support 

Het Coronavirus in Tanzania 
De stichting is in de voorbereidingsfase voor een groepsreis komend najaar, 
naar Selela en omgeving. Per taakgroep worden plannen gemaakt voor ac-
tiviteiten op het gebied van onderwijs, onderhoud, watervoorziening, ge-
zondheidszorg en vergroening. Uiteraard blijft het momenteel bij het plannen 
maken, want de verwachting is dat het dit najaar niet mogelijk zal zijn naar 
Tanzania te gaan. Eind juni wordt door het bestuur definitief beslist over het 
al dan niet doorgaan van de reis in oktober. Maar het maken van de plannen 
gaan gewoon door, want uitstel betekent geen afstel. Mocht u interesse heb-
ben om mee te gaan met een volgende reis: meld u gerust aan per e-mail. 
 
De regering heeft zeker ook in Tanzania maatregelen genomen. Hieronder 
een conversatie met een van onze contactpersoon ter plekke in Arusha, Melchior Nguma: 
"At the beginning we had 20 victims in total. In regard to the government rules about Corona outbreak is:  
 All people from outside the country, if you land up at Kilimanjaro Airport or Julius Nyerere Airport Dar Es 

Salaam, once you reach up at the airport you will be kept up in a chosen hotel under quarantining for 14 

days and you pay food and drinks on your own.  If you are found negative, then they will release you.  

 For those who are passing through the country boarders, from Kenya, Rwanda, Uganda etc. they check 

thoroughly if you have no any sign Corona viruses for some hours.  

 All schools, Institutions, colleges, and universities students are on leave for 30 days from last month.  

 No assemblies, no meetings. Into the churches they sit 1 meter separate, even in Mosques. People are 

warned to stay at home, wash hands if you go into shops, churches, Mosques, so no much movements of 

people as you used to see. 

And this is for all East African countries." 
 
Ook de arts in Mbaash, Israel Lekundayo, houdt ons op de hoogte: 
"Newly diagnosed cases up to yesterday are 148. Four died because of Covid 19. It's bad. Mbaash and Se-
lela.... we still fine. No case diagnosed or in quarantine. We strictly advise peoples not to move in pandemic 
area like Dar es Salaam with highly reported cases of Covid 19. Also, we strictly advise them once they 
come, they will have self-isolation within the community in 14 days and with any sign of infection especially 
respiratory problem they have to report immediately to the medical post for checkup. Now we see Covid 19 is 
spreading maximum within the country....We still praying for you all and your nation. Also, we are praying for 
our nation so the virus should stay away with us and not killing us." 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief kwam echter ook het nieuws naar buiten dat de WHO waar-
schuwt voor een nieuw epicentrum in Afrika. Lees daarvoor dit artikel.  
 
En op Koningsdag schreef Jeroen Verheul, de Nederlandse ambassadeur in Tanzania: "Het oogt hier relatief 
stabiel, al neemt het aantal besmettingen gestaag toe, zijn in sommige sectoren zoals toerisme de gevolgen 
al goed merkbaar en ligt met het regenseizoen het risico van veel malaria- of denguebesmettingen op de 
loer. Scholen blijven vooralsnog dicht en het luchtruim is voor onbepaalde tijd gesloten. De effecten van 
stortregens en sprinkhanen op de voedselproductie zijn vooralsnog niet duidelijk. Het lijkt er niet op dat in 
Tanzania op afzienbare termijn licht aan het einde van de tunnel te zien zal zijn." 
 
Stroom hersteld bij Melchior 
We sluiten af met een - in letterlijke zin - lichtpuntje. Eind 2018 raakte het huis 
van Melchior Nguma, steun en toeverlaat van Tanzania Support vanaf het eer-
ste uur, in brand door kortsluiting. Naast veel schade aan het huis zelf (dak, ra-
men en deuren, inboedel, kleding e.d.), was Melchior zelf flink verbrand, m.n. 
aan zijn been. Daaraan moest hij wekenlang worden behandeld. Met steun 
van familie en vrienden plus een aandeel vanuit Nederland, werd genoeg geld 
bijeengebracht om in elk geval het huis weer bewoonbaar te krijgen.  
Een aspect waar nog geen oplossing voor was: de stroomvoorziening. De 
complete bedrading van het huis moest worden vervangen, schakelaars, stop-
contacten, fittingen e.d. Het gezin leefde 's avonds bij het licht van een enkele 
kaars en het zaklampje van de mobiele telefoon (die vervolgens steeds - tegen 
betaling - elders moest worden opgeladen).  
Begin dit jaar kon met een paar flinke donaties en door Melchior zelf gespaard 
geld de installatie hersteld worden. Eindelijk, na ca. 15 maanden, was er weer 
stroom! Het hele gezin is dolblij, zoals Melchior het zelf verwoordde: "After 15 
months we now have electricity. Thanks so much for your great help. We are 
all at home very very happy. May Almighty God bless you". 

na 15 maanden brandt er ein-
delijk weer licht in huize Nguma 

mailto:info@tanzaniasupport.org
https://www.bbc.com/news/world-africa-52323375

