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Nieuwsbrief najaar 2022 

 

U bent van ons gewend om twee keer per jaar een nieuwsbrief te ontvangen. De laatste 

nieuwsbrief is van het najaar 2021 geweest. Dit heeft een reden. We zijn druk bezig geweest 

met onze digitale identiteit. 

Zo hebben we aan de studenten van de Hanzehogeschool, van Communicatie Media en IT, 

gevraagd om ons te helpen met een nieuw logo, aanpassingen in de website en meer. Er is een 

heel communicatieplan geschreven. Ze hebben ons echt fantastisch geholpen. Heel veel dank 

aan: Coen de Jonge, Mathilde Koomans van den Dries, Nienke Wit, Laura Weewer en Jarieke 

Horrevoets. Ook gaat er veel dank uit naar Jetse Mooij voor het helpen van het professionali-

seren van deze mooie nieuwsbrief. Zie hier het resultaat. 

De link 'draag je steentje bij' is nieuw in deze nieuwsbrief. We hopen dat, wanneer u een mooi 

project ziet waar u aan bij wilt dragen, u op deze knop wilt klikken om ons financieel te onder-

steunen in onze activiteiten. En zoals u van ons weet en gewend bent, er blijft niets aan de 

strijkstok hangen. Alles gaat direct naar ons werkgebied in het noorden van Tanzania. 

 

 

Bezoek projecten door bestuurslid Maaike Lensink 

Maaike Lensink is in november '22 langs (bijna) alle projecten geweest waar de stichting zich 

aan heeft verbonden. Een kort verslag: 

Wat was het heerlijk om na al die jaren weer eens in Tanzania rond te lopen. Samen met een 

wijkgenoot, Joeke, die ook nog eens ingenieur is, hebben we bij verschillende projecten 

gekeken hoe het ervoor staat. Nu ik weer terug in Nederland ben en er na twee weken weer op 

terugkijk, blijven mij drie dingen bij: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=thMtuMdySVWEfe36LP3pEA&qsl_reqcnt=1
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1. Mbaash is gegroeid. Het is nu echt een dorp geworden. Ze hebben het daar relatief goed. 

Zeker in vergelijking met andere scholen/gebieden. 

2. Zo vlak voor het regenseizoen voel je hoe kwetsbaar het gebied bij de diverse scholen is. 

Iedereen hunkert naar water en de kinderen zagen er verstoft uit. Op één school vertelde de 

head teacher mij: 'My children are dying of thirst, madam!'. Hier is direct actie op nodig. Er is 

een offerte aangevraagd voor een aansluiting van een pijp naar een nabijgelegen pomp. Offerte 

is aangevraagd. Ongeveer €850,-- gaat dit kosten. Helpt u mee om deze aansluiting te 

financieren? 

Zo was er een andere head teacher, van een andere school, die gaf aan dat zijn kinderen niet 

vaak naar het toilet hoeven, omdat ze geen eten krijgen, omdat de oogst was mislukt en de 

overheid geen maaltijden hoeft te verzorgen. Mijn hart breekt bij het horen van dit soort verha-

len. Ik moet er ook niet aan denken dat de regentijd niet doorzet dit keer. Dan gaan er echt niet 

alleen beesten dood, maar vooral ook veel kinderen.  

3. In Tanzania is het aantal kinderen per gezin schrikbarend hoog! Geboortebeperking is niet 

iets waar men mee bezig is. Waar ik was poppen er steeds weer nieuwe schooltjes op vanwege 
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de bevolkingsgroei. Elke school bestaat voor 90% uit Maasai kinderen. Die nieuwe scholen 

worden soms eerst bekostigd door de community, maar zodra ze zijn geregistreerd kunnen ze 

ook hulp van de overheid ontvangen (schoolmaterialen, enz.). De aantallen kinderen overvielen 

me enorm, deze reis. Soms met honderden in een klas. Ik zou wel eens willen weten of er 

instanties bezig zijn met een scholingsprogramma om aan geboortebeperking te werken. Daar 

ga ik me de komende tijd actief mee bezighouden. Ik ben blij dat ik weer thuis ben, maar heb nu 

al zin om er weer heen te gaan. Dan met een paar koffers vol voetballen, want daar werd zo 

vaak naar gevraagd! 

Deze reis is ook ter voorbereiding geweest om de beginnende ideeën van een groepsreis (eind 

2023) met een aantal geïnteresseerden te ondersteunen. Hierover uiteraard later meer. Hou de 

nieuwsbrieven in de gaten. 

 

Biogaskeuken Mbaash: Stand van zaken 

Gestaag, maar zeker, komt de bouw van de biogasinstallatie klaar! Sterker nog, de eerste gas-

vorming is er. Er zijn twee ondergrondse tanks aangelegd, de gasleiding naar de keuken is aan-

gelegd en de tanks zijn gevuld met koeienpoep. Het vullen van de tanks met koeienpoep heb-

ben wij onderschat. Er was een enorme hoeveelheid voor nodig. De mensen in de regio van 

Mbaash willen de poep alleen leveren als we ervoor betalen. Hier ligt dus nog een mooie uitda-

ging, want in plaats van elke dag een tak mee te nemen om op te koken, zal er zo nu en dan 

een emmertje poep gebracht moeten worden door de schoolkinderen. In de vorige nieuwsbrief 

(najaar 2021) hebben we genoemd dat er allerlei obstakels op onze weg zijn gekomen bij dit 

project in Mbaash. Door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, zijn allerlei materialen 

fors duurder geworden. Ook het huren van transportmiddelen en brandstof zijn enorm in prijs 

gestegen. Onze vertegenwoordiger, Philipo Momo, leidt het project naar een goed einde en 

heeft gezorgd voor een goede verantwoording van het extra benodigde geld. 

 

Nu is alleen het wachten nog op de keukeninventaris en de aansluiting op de gasleiding. En 

dan kan er eindelijk gekookt worden op biogas. Als dit deel klaar is, gaan we ons weer richten 

op het afmaken van het keukengebouwtje. Wordt vervolgd. 

 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=thMtuMdySVWEfe36LP3pEA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=thMtuMdySVWEfe36LP3pEA&qsl_reqcnt=1
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Toiletgebouw lagere school Selela 

De stichting is al een poosje fundraising aan het ophalen om in het dorpje Selela twee toilet-

gebouwen te realiseren bij een basisschool. Het is een lagere school met 1200 leerlingen. Deze 

kinderen hebben vier toiletten voor jongens en vier toiletten voor meisjes. De behoefte wordt 

daarom ook vaak in de nabijgelegen bosjes gedaan. Dat kan natuurlijk niet. 

De bevolking heeft eigen geld belegd in de fundering van een nieuw toiletgebouw, maar nu is 

het geld op. Daarbij, er zijn meer toiletgebouwtjes nodig. Helpt u mee om deze gebouwtjes (af) 

te bouwen? 

We hebben € 6.500,-- nodig voor dit project.  

Bij deze dus een oproep om via de groene button hieronder 'Draag een steentje bij' te doneren. 

 

 

Derde slaapzaal voor Mbaash 

 

Begin februari 2021 is de bevolking van Mbaash gestart met het bouwen van een 3e slaapzaal. 

De 2 eerder gebouwde slaapzalen van 2015 (Atos bouwreis) en 2016 (Hanze bouwreis) zijn 

overvol en er was dringend behoefte aan meer slaapruimte. Er is besloten om een dubbele 

slaapzaal te plaatsen aan de andere kant van het terrein. Een voor meisjes, ver weg van de 

jongens slaapzaal. Inmiddels is er  door de gemeenschap een mooie dubbele slaapzaal neer-

gezet, maar zonder toiletvoorziening, water, verlichting en bedden. Een aantal gepassioneerde 

vrijwilligers is ingestapt en heeft veel geld opgehaald. Stapje voor stapje is een toiletgebouw 

neergezet met 5 douches en 5 toiletten, maar nog steeds zonder water. 

Separaat aan de financiële ondersteuning bij deze bouwactie is er een actie gestart voor 

nieuwe bedden. Momenteel zijn de eerste bedden in de maak. 

Het gaat goed, maar we zijn er nog niet. Het gaat niet snel, maar we gaan wel vooruit. 

Het gebouw kan na 1,5 jaar nog niet in gebruik worden genomen. Veel kinderen hebben 

daarmee geen slaapplaats en zij lopen dus toch weer na de lessen naar huis. 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=thMtuMdySVWEfe36LP3pEA&qsl_reqcnt=1
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Politieke situatie Tanzania 

Het zal u, als Tanzania liefhebber, wellicht niet zijn ontgaan dat de Maasai volop verdreven wor-

den uit een deel van hun leefgebied en dat er ingezet wordt op Safariparken en Toerisme. Dit 

verdrijven gaat niet op een vriendelijke manier. Hieronder een voorbeeld hiervan. Op de web-

site: Volkskrant Masai Verjaagd wordt vermeld: 'De arts Juma Olesampuerap verbindt het been 

van Partalala, de Maasai die een schotwond opliep toen Tanzaniaanse agenten begin juni zijn 

dorp binnenvielen.'  

 

Tijdens de reis die Maaike in november maakte, was deze situatie ook zichtbaar. In de buurt 

van Moshi reden veel bewapende politie Maasaigebied binnen. Ze waren actief de Maasai daar 

aan het verjagen, omdat er gebouwd moest gaan worden (de paaltjes stonden inderdaad al 

uitgezet). We blijven de dreigende situatie van de Maasai op de voet volgen, we maken ons 

sterk dat zij in hun gebied veilig kunnen blijven wonen. 

 

 

Dit was het weer. Er is weer veel gebeurd en er staat ook veel te gebeuren. Mocht u gedoneerd 

hebben, heel hartelijk dank! Dit komt goed terecht! 

 

 

Contact 

info@tanzaniasupport.org 

www.tanzaniasupport.org 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-tanzania-worden-masai-met-geweld-verjaagd-van-hun-land-om-plaats-te-maken-voor-luxe-trofeejachtpartijen~bdf07d67/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
mailto:info@tanzaniasupport.org
http://www.tanzaniasupport.org/

