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Nieuwsbrief 19 
najaar 2021 Stichting Tanzania Support 

Beste geïnteresseerde, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Stichting Tanzania 

Support. 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. 

 

ACTIE: Toiletgebouwen in Selela 
In het dorpje Selela is een lagere school met 1200 

leerlingen. Deze kinderen hebben acht oude 

toiletten en acht relatief nieuwe (2012; door 

Stichting gefinacierd) voor jongens en meisjes. De 

behoefte wordt daarom ook vaak in de nabijgelegen 

bosjes gedaan. 

Dit vindt de 

bevolking niet 

wenselijk.  

Hiernaast een 

plaatje van de 

situatie nu. De 

bevolking heeft 

eigen geld 

belegd in de 

fundering van 

vier nieuwe toilet-gebouwtjes, maar nu is het geld 

op. De directeur van deze lagere school heeft ons 

gevraagd om te ondersteunen. Vandaar dat we hier 

actief mee bezig zijn gegaan. Helpt u mee om deze 

gebouwtjes te realiseren? We hebben € 5.000 nodig 

voor dit project. 

Scan de QR-code met de 

camera van uw telefoon 

voor een donatie. U kunt het 

bedrag zelf aanpassen. 

Alvast heel hartelijk dank 

voor de donatie! 

Organisatorisch nieuws 
Stichting Tanzania Support heeft naast de prettige 

samenwerking met Melchior Nguma (rechts), onze 

contactpersoon ter plaatse, nu ook Philipo Momo 

(links) als contactpersoon aangesteld. Melchior en 

Philipo kennen de omgeving 

Selela en Mto Wa Mbu (een 

dorp midden in het Masai 

gebied) erg goed.  Het is voor 

de Stichting een prettige zekerheid dat we nu meer 

contactpersonen hebben die de oren en ogen van 

de stichting zijn. 

Taakgroep Gezondheid 
Bij de verbrandingsoven in 

Mbaash, bedoeld voor de 

verbranding van medisch 

afval, was het rookkanaal 

afgebroken. Deze is inmid-

dels hersteld en beter ge-

fixeerd m.b.v. metalen 

draden. 

Taakgroep Onderhoud 
Op de website is te lezen hoe de huizen van 

directeur en een docent (en zijn gezin) zijn 

aangepakt in Mbaash. Ze zijn vleermuisvrij gemaakt 

en er zijn nieuwe zonnepanelen aangelegd zodat er 

weer licht en stroom is. Ook kun je hier lezen dat er 

nieuwe deuren in de schoolgebouwen van Mbaash 

zijn geplaatst, zodat de lokalen op slot kunnen, 

evenals de docentenruimtes. 

Afbouw twee lokalen 

Een groter project dat in het voorjaar heeft plaats-

gevonden is het afbouwen van een gebouw met 

twee lokalen. Wegens geldgebrek was de buitenkant 

niet gestukt en geverfd, waardoor de wind(hozen) 

vrij spel hadden om het gebouw snel te doen slijten. 

Daarnaast was er aan de binnenkant geen 

scheidingswand tussen de beide lokalen, waar-door 

twee docenten door elkaar heen praten tijdens de 

http://www.tanzaniasupport.org/
http://www.facebook.com/tanzaniasupport
mailto:info@tanzaniasupport.org
https://www.tanzaniasupport.org/resultaten.html
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lessen. Alles is nu hersteld. Het gebouw is prachtig 

gewor-den, met dank aan de inzet van Babs 

Steeneken, die alle voorbereiding en begeleiding 

vanuit Nederland heeft gedaan.  

Nieuwe schoolbankjes Mbaash 

Omdat de bouw van de school door de lokale (arme) 

gemeenschap moet worden bekostigd, is er vaak 

geen geld voor verdere inrichting van de lokalen en 

lesmaterialen. Het gevolg is dat er b.v. onvoldoende 

schoolbankjes zijn. Een flink deel van de kinderen zit 

daardoor tijdens de lessen noodge-dwongen op de 

grond.  Afgelopen jaar zijn op drie locaties ofwel ka-

potte schoolbank-jes gerepareerd of zijn nieuwe 

school-bankjes gemaakt. De docenten hebben ook 

tafels en bureaus en stoelen gekregen of gerepa-

reerd. Er is voor een andere aanpak gekozen dan de 

docenten gewend zijn: ze kregen namelijk zelf een 

rol bij het in elkaar timmeren van de bankjes en het 

repareren, zodat ze zelf ervaring opdoen met het re-

pareren van meubilair. Hierbij werden de docenten 

begeleid door een klusjesman, omdat de mensen in 

Tanzania zoiets eigenlijk niet gewend zijn. Als je 

leraar bent, geeft je les, als je timmerman bent, maak 

je dingen met hout, en dat houdt men strikt 

gescheiden. Dit project werd ter plaatse begeleid 

door Philipo. Dank aan alle mensen die een 

financiële bijdrage hebben geleverd voor het 

repareren van een schoolbankje in Selela of het 

bouwen van de meubels in Mbaash en Ndinyika.  

Geschat wordt dat op deze drie scholen zo’n 300 

kinderen weer in schoolbankjes kunnen leren in 

plaats van op de grond. 

Doktershuis Mbaash 

Het doktershuis, bewoond door Dr. Israël, was voor 

de helft afgebouwd (o.a. kozijnen, ramen en deuren, 

wc en sanitaire voorzieningen ontbraken) en het 

afgelopen voorjaar is van het achterdeel de 

dakbedekking afgewaaid. Dit voorjaar hebben we 

een nieuw dak laten plaatsen en 

de woning wind en waterdicht 

laten maken. In november is er 

een toiletpit (soort septic tank) 

gegraven en is het sanitair 

aangesloten. De bouw werd 

begeleid door onze vertegen-

woordigers Melchior en Philipo.  

Taakgroep Vergroening 

Biogaskeuken 

In het tweede kwartaal van 2020 is er een start 

gemaakt met het realiseren van het biogasproject 

voor de school in Mbaash. Het keukengebouw was 

in heel grove lijnen af in het najaar van 2020. Daarna 

stagneerde de voortgang door Covid-19. Ook in 

Tanzania ondervindt men daarvan de economische 
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gevolgen. Doordat de al aanbetaalde biogastank 

niet is geleverd en het geld niet terug te krijgen was, 

stond het project stil. Onze aannemer Joseph 

Kisyoky had niet de financiële mogelijkheden om 

door te gaan. Vervolgens heeft het Stichtings-

bestuur onder-zoek gedaan naar wat er is mis-

gegaan en heeft 

actie onder-

nomen. Omdat 

we het project af 

willen maken 

hebben we 

besloten de 

ontbrekende financiële middelen aan te vullen, 

samen met de Wilde Ganzen. Vanwege voorgaande 

proces is gekozen om de financiën in handen te 

geven van Philipo, onze vertegenwoordiger. Het 

keuken-gebouw is intussen 

afgemaakt en er is een 

zonnepaneel geïnstalleerd en 

een watertank geplaatst. Op 

dit moment worden er gaten 

gegraven om daarin twee 

biogas-installaties te bouwen. 

Dit is door de rotsige 

vulkanische grond een hele 

uitdaging voor het 

bouwteam. We laten jullie weten als de 

biogaskeuken in functie is. 

Taakgroep Water  
Voorlopig onderdeel van taakgroep onderhoud. 

We maken ons zorgen over de watervoorziening van 

de school in Mbaash. De community heeft de 

persleiding uit Selela verlegd en besloten de 

prioriteit te geven aan het vee. De school krijgt maar 

twee uur per dag water. Ook zijn de bestaande 

watertanks leeg (of lekken) en worden mogelijk 

onvoldoende gevuld door regenwater (zijn de 

dakgoten nog wel goed genoeg om het water op te 

vangen?). De waterleidingen (transport vanuit de 

bron in Selela naar Ndinyika en Mbaash) worden 

regelmatig door de Masai zelf lek geprikt, dit is een 

blijvend probleem en zorgt voor drukdaling of zelfs 

geen water. Dit gedrag kunnen wij van uit de 

taakgroep helaas nog niet beïnvloeden. 

Taakgroep Onderwijs 
Op de middelbare school in Selela is een project met 

tablets gestart. De school heeft tablets gekregen om 

zo het onderwijs en de ontwikkeling van de 

leerlingen te versterken. Om de inzet van de tablets 

goed te laten verlopen worden ook trainingen 

verzorgd door een trainer van DEAN (Digital 

Education Africa Network).  De training was voor de 

leerkrachten, maar ook leerlingen hebben in 

lessituaties de eerste stappen, met het werken op 

tablets, gezet. De ontwikkeling op digitaal gebied 

wordt zo voor de gehele school gerealiseerd. Klaar 

voor de toekomst. 

Het Coronavirus in Tanzania 
De kleurcode van Tanzania is oranje, want Tanzania 

is door het coronavirus een hoog-risicogebied. In 

Tanzania is het vaccineren ook (langzaam) op gang 

gekomen. Hoewel het een uitdaging blijft om de 

mensen gerust te stellen over het vaccin. Lees 

hierover meer: Myths-against-covid-19-vaccines 

Nu de besmettingsgraad ook in Nederland sterk 

omhooggaat is de vraag of er op afzienbare termijn 

naar Tanzania gevlogen kan worden. Het 

organiseren van een volgende reis naar Tanzania is 

dan ook spannend. We houden jullie op de hoogte 

voor een nieuwe reis via deze nieuwsbrief of via de 

website.  

http://www.dean.ngo/
https://www.aa.com.tr/en/africa/tanzania-struggles-to-dispel-myths-against-covid-19-vaccines/2336356
http://www.tanzaniasupport.org/
http://www.tanzaniasupport.org/

