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Beste geïnteresseerde, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Stichting Tanzania 
Support. Een Covid-19 editie. Sinds de vorige nieuwsbrief is er van alles gebeurd, 
daarover leest u hieronder meer. Zie verder ook de website of facebook of mail 
ons! U helpt onze Stichting ook door deze nieuwsbrief door te sturen aan 
betrokkenen en geïnteresseerden. 
 
 

Taakgroep Gezondheid 

Een al langer bestaande wens van dr. Israël, van de medische post in Mbaash, 
is in vervulling gegaan. De incinerator, bedoeld voor de verbranding van 
medisch afval, is in augustus gebouwd en in functie. Dr. Israël is er erg blij mee. 
Helaas is bij een storm in november de schoorsteen eraf gewaaid. Binnenkort 
wordt dit gerepareerd en wordt de schoorsteen beter gefixeerd m.b.v. metalen 
draden. De incinerator is met gerichte schenkingen (specifiek bedoeld voor dit 
doel) gebouwd. De bijdrage van de community volgt nog. 
 
 
Taakgroep onderhoud 

Zonnepanelen en de verlichting in de slaapzalen (gebouwd 
door ATOS en Hanzehogeschool Groningen).  
Na 4 jaar waren enkele accu’s, bedrading en lampen defect. Er zijn 
nieuwe accu’s geplaatst en bedrading en lampen werden door lokale 
fundi Joseph hersteld. 
 
Uitbreiding Verlichting in drie leslokalen.  
Door vergroting van de accucapaciteit zijn de 3 aanliggende 
leslokalen ook voorzien van verlichting, zodat er ook in de avonduren 
lesgegeven kan worden.            

 
Nieuwe schoolbankjes Mbaash 
De docenten hebben onder begeleiding van schoolhoofd Paakwai zelf “prefab” schoolbankjes (bekostigd door 
Tanzania Support) in elkaar gezet. 
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Taakgroep Vergroening 

De biogaskeuken 
In augustus is ook een start gemaakt met het 
bouwen van de nieuwe schoolkeuken. Op dit 
moment staat de basis. De afwerking van de 
keuken gaat de komende weken opgepakt 
worden. 
De biogasinstallatie is nog niet geleverd. Onze 
bouwer, Joseph Kisyoki, heeft de biogastanks 
besteld. Door de corona heeft de levering 
vanuit India vertraging opgelopen. Als de 
installatie in Tanzania is aangekomen, zal het 
door Joseph worden geïnstalleerd. 
 
 
Het Coronavirus in Tanzania 

Geheel overschaduwd door de strijd tussen 
Trump en Biden, vonden op 28 oktober 2020 
in Tanzania ook presidentsverkiezingen 
plaats. Volgens verwachting werd de zittende 
president Magufuli herkozen. Hij zou zijn her-
kozen met bijna 85% van de stemmen en zijn 
partij Chama Cha Mapinduzi (CCM, de naam 
betekent Revolutionaire Partij) zou 261 van 
de 264 parlementszetels hebben behaald, 
een bizarre 98,9%.  
De president begon in 2015 voortvarend aan 
zijn eerste termijn, met een felle aanpak van 
corruptie. Verder is de economie gegroeid tij-
dens zijn bewind, zelfs tijdens dit ‘pandemie-
jaar’, en heeft hij noodzakelijke reorganisaties 
in het onderwijs doorgevoerd. Maar van diverse kanten is kritiek geuit op het verloop van de verkiezingen en 
de aanloop ernaartoe. (Bron: How Magufuli has steered Tanzania towards an authoritarian one-party state 
(theafricareport.com). Er zou onder meer sprake zijn geweest van intimidatie, mishandeling en arrestatie van 
oppositieleden. Ook was er geen objectief toezicht op het verkiezingsproces. Met het onderdrukken van de 
oppositie en elke vorm van kritiek ontpopt hij zich steeds meer als autocraat.  
Magufuli is tevens een van de belangrijkste ‘Covid-19 ontkenners’ ter wereld. Niet door massaal te testen en 

specifieke maatregelen te nemen, maar door drie dagen lang massaal te 
bidden bestaat het virus niet meer in Tanzania, aldus de president. De laatst 
bekend gemaakte besmettingscijfers dateren van half mei 2020, er zouden 
niet meer dan 500 besmetting zijn geconstateerd. Engelse wetenschappers 
hebben via modellen berekend dat het ware aantal rond die tijd eerder in de 
buurt van 25.000 moet hebben gelegen. Maar omdat het virus niet meer zou 
voorkomen in het land, wordt er ook niet meer op getest, ook al meldt iemand 
zich met duidelijke symptomen bij artsen. (Bron: COVID-19 pandemic in Tanzania 
- Wikipedia en MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis  

Fingers crossed voor de Tanzaniaanse bevolking ….  
 
Geïnteresseerd in meer Tanzanianieuws? Klik op de diverse bronnen hieronder: 
Tanzania: Missionaries’ appreciation but also fear of authoritarian leader - Vatican News bijv. over een aantal positieve 
dingen die Magufuli heeft gedaan, maar ook over zijn andere kant. 
Tanzania should account for COVID funds and stop hiding behind the facade of sovereignty | DIIS gaat het over de 
financiën die TZ heeft ontvangen voor coronabestrijding, geschreven door een onderzoeker aan het ‘Danish Institute for 
International Studies’. 
Tanzanian election leaves a highly polarised society with an uncertain future (theconversation.com) o.m. over de 
onrechtmatigheden bij de verkiezingen en zorgen over de toekomst van het land. 
Tanzania President John Magufuli: The man who declared victory over coronavirus - BBC News over Magufuli’s stijl van 
regeren en de aanpak van de pandemie. 


