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Naast de dagelijkse gang van zaken zoals
administratie, boodschappen, honderd en een
gesprekken,
onderhandelen,
geregel,
ziekenhuisbezoekjes, boodschappen in Mto en
Arusha, het op en neer gereis naar Monduli en
Dar es Salaam zijn in grote lijnen de volgende
dingen gebeurd :

Annebeth kwam

September/Oktober
Brand op het land

...aangestoken door de buurvrouw, onze askari
(dagwacht) kon het niet meer stoppen. Gelukkig
stond er veel wind en blies de brand zo hard over
ons land dat de bomen niet beschadigd zijn. De
buurvrouw hebben we vastgezet bij het
politieburo, totdat ‘mzee’ (oude man) Remmington
van wie we ooit het land hebben gekocht, ons
kwam smeken om haar vrij te laten omdat ze een
kind had die gezoogd moest worden. Met een
telefoontje naar de politiebaas is ze vrij gelaten,
wel met het verzoek dat ze de volgende ochtend
vroeg bij ons zou komen melden (zie foto). We
hebben afgesproken dat ze vrijwilligerswerk komt
doen in ons kinderhuis voor onbeperkte tijd. Het
bleek een ongelukje en ze bleek ook niet
helemaal ok in het hoofd na een auto ongeluk een
aantal jaar geleden. De familie staat nu garant
voor haar. Het deed ons wel realiseren dat we
een goed brandplan moeten hebben voor als de
banda’s (met palmrieten daken) er straks staan!

....als vrijwilligster voor 2,5 mnd om o.a. markt
onderzoek te doen naar ons ‘lodge’project. Het
rapport wordt afgemaakt als ze eind december
weer terug in Nederland komt. Het was een zeer
goed idee dit onderzoek want nu baseert ons plan
op feiten en zullen we het plan her en der
aanpassen. Naast dit onderzoek was het heerlijk
dat ze er was voor de gezelligheid en allerhande
praktische
hulp
zoals
sjouwen
met
boodschappen! naar Arusha gaan om geld te
pinnen, de honden mede verzorgen, het
inrichten, brainstormen, de opening regelen en ga
zo maar door!!! Heel veel mensen inclusief de
kinderen zullen haar missen.

De lokale werknemers

Mama Flora (zie foto) is voorlopig de huismoeder
ze draait 3 maanden proef, ze is mid vijftig, is 20
jaar basisschool lerares geweest en heeft 2 jaar
ervaring als matron in een weeshuis. Het is een
pittige, eigenwijze tante die van aanpakken weet
en respect afdwingt. Soms moet ze er op
gewezen worden dat ze wat liever moet zijn voor
de kinderen.

De 3 nachtwakers Masajaja, Lalahe en Jesephu
(een vierde wordt nog gezocht) rouleren om zowel
het vrijwilligershuis als het kinderhuis te bewaken.
Ze zijn Maasai, komen uit het binnenland, we
kennen hun families en ze staan bekend om hun
vaardigheden met speer en pijl en boog.

William (zie foto) is de jeugdwerker, 25 jaar, hij
komt uit Arusha heeft een ‘community
development’ diploma, heeft verder nog weinig
werkervaring maar wil graag leren. We zullen het
zien.

Vrijwilligershuis

De hele maand september stond in het teken van
het afronden van de verbouwing en de inrichting
van het (huur)vrijwilligershuis. Dat betekende
continue met je neus overal bovenop zitten, alle
vakmensen achter de broek zitten enz. Dit huis
huren we nu voor een periode van 3 jaar en 1
mnd. Het was eigenlijk 2 jaar maar doordat de
huiseigenaar de aanpassingen van het huis
(westers wc/douche, keuken, kraanwater in huis
enz.) niet had kunnen realiseren hebben wij dit in
handen genomen en deze extra kosten zijn
omgezet in verlenging van de huur. Voordeel is
dat we, met dat we wachten op de realisatie van
de vrijwilligers banda’s op ons land, alvast een
mooie, comfortabele verblijfplaats hebben voor de
vrijwilligers (4 personen) vlakbij het Lake Manyara
National Park en het kinderhuis. Afhankelijk van
het type vrijwilliger kunnen we dan kostendekkend
huren (vrijwilliger betaald kost/inwoning) of winst
maken (vrijwilliger betaald bepaald bedrag per
nacht).

Zegen van de ‘DED’

De grote baas van het district, de DED heeft
eindelijk, na ettelijke bezoeken en urenlang
wachten, z’n zegen gegeven na onderzoek van al
onze papieren en onze geschiedenis in Tanzania.
Het hielp wellicht iets dat we dezelfde mensen
kenden nog vanuit de jaren tachtig in Morogoro.
Hij drukte ons wel op het hart om voor goede
bewaking te zorgen en hij komt als eerste als
promotiestunt t.z.t. in onze banda’s slapen.
Tanzanianen zijn allemaal bang voor honden ook
al is het nog pup.

Het huis is echt een thuis met Marietta (zie foto)
die altijd opgewekt voor iedereen zorgt (koken,
wassen, schoonmaken).

Vandaar dat we besloten hebben om een aantal
straat/waakhonden op te nemen, overdag blijven
ze in een hok en ’s nachts binnenshuis, ze werken
samen met onze nachtwakers.

Voorbereiding opening kinderhuis

De maand oktober stond verder in het teken van:
Het klaarstomen van het kinderhuis,
schoonmaken, inrichten, beginnen met de
aanleg van een groententuin, kopen van
gereedschap, benodigdheden
etensprogramma enz.
Voorbereiden programma/logistiek kinderhuis
samen met de staf en duidelijke afspraken
maken.
Het selecteren van de eerste tien kinderen
samen met de overheid, de
hoofdonderwijzers, de Lutherse kerk en
ouderen van Mto, huisbezoeken afleggen.
Het maken en laten tekenen van de
inschrijfformulieren.
Het ovoorbereiden en rganiseren van een
ontmoetingsdag met
famlieleden/gastouders/vrienden en de grote
openingsdag op 1 november.

November
De openingsdag

WC-gat bij vrijwilligershuis,
Annebeth en de entree.

inrichten

door

Voor deze bijzondere dag waren zo’n 25 mensen
gekomen. We hadden bewust geen ‘grote’
overheidsbazen uitgenodigd. Die nodigen we tzt
uit voor een fondswervingslunch als we een
goedlopend programma kunnen laten zien
hopelijk begin volgend jaar. Het was een
geslaagde dag met de kinderen, de familie of
gastgezinnen, de voorzitter van het sub-dorp
Kirurumu waar het kinderhuis staat (overheid), de
Balozi, het ex-hoofd van de politie Jocye die een
gebed zei, drie onderwijzers van school, die
abllemaal in ieder geval hun bereidheid tot
samenwerking uitspraken! En last but not least
rijst met bonen, een frisdrankje en spelletjes voor
de kinderen.

Mama Jocye vraagt een zegen voor het Sarakasi
huis en programma

Machteld met lerares en hoofd basisschool Mto
wa Mbu

De eerste gasten zijn gearriveerd om 8:00
s’ochtends, Maritini met opa en de moeder van
Hassan

De toespraak van Binti Idi, de ‘Balozi’ of ‘ten cell
leader’, ‘baas’ van 10-huishoudens.

Dorcasi en Melania, Dorcasi’s moeder zwerft
ergens in Arusha op het bus station rond, en heeft
Dorcas sinds ze een paar dagen oud is niet meer
gezien, de vader is niet bekend, ze slaapt bij haar
oma.

de

Katerina, 4
klas, vader overleden, moeder
verstoten door schoonfamilie, doet allerhande
dagklusjes maar lukt haar niet om de kinderen te
verzorgen.

kleurstiften, potloden, verg, papier enz.) en sla
deze spullen in Nederland ergens op. Als dan een
vrijwilliger deze kant op komt kan hij/zij een paar
kg meenemen.

Lawe laat z’n nagels knippen, bijna 7 gaat
volgend jaar naar de eerste, vader heeft zichzelf
opgehangen 4 maanden geleden, moeder
nachtwerker/alcoholist, hij en z’n zus Happy
zorgen al jaren voor zichzelf. Elke ochtend meldt
Lawe zich als eerste bij het kinderhuis.

Ons dagprogramma
kinderhuis.

aan

Op weg naar het kinderhuis.

Monika, 6 jaar gaat in januari naar de eerste klas
heeft AIDS net als haar moeder, vader is weg.

En toen, het echte werk.... de eerste 2
weken!
De eerste dag was het gastoestel kapot, de bal
was lek, drie kinderen waren niet op komen
dagen, de jeugdwerker wist niet wat hij moest
doen en de rijst was aangebrand op een
alternatief kookstelletje..
Gelukkig nu na 2 weken, zijn we alweer een stuk
verder. Mede dankzij de hulp van een
Amerikaanse dame, Mama India die al zo’n 5 jaar
een kinderdorp zeer successvol runt. Ze gaf ons
tips over het dagprogramma, stafbezetting en was
zo gul om ons een hele koffer met speelgoed,
leesboeken,
voetballen,
medicijnen,
en
kleurmaterialen mee te geven. Een tip van haar;
de
zet op onze website een wenslijst (2 hands
kleren, schoolrugzakjes, schoenen, speelgoed,
leesmaterialen,
sportarktikelen,
linnengoed,

Mama India

de

muur

in

het

Elke zaterdag hebben we een speciaal
programma bedacht. Met twee kunstenaars
hebben we geregeld dat ze les komen geven. 1
Tinga tinga schilder (www.mtakujaartgroup.com)
doet dit vrijwillig ziet het als promotie van z’n
eigen business) en een drum/traditionele
muziek/dans en acrobatiek leraar. Zij komen elke
week de kinderen iets leren (zie foto). De eerste
keer was een groot success, de hele week al
kijken de kinderen weer naar zijn komst uit. Er is
zaterdags ook bijzonder eten (vlees met rijst) en
popcorn.

Hussein leert de kinderen het Tanzaniaanse
liefdesliedje ‘Malaika’ en leert ze spelen om de
Marimba. De hele volgende week zongen de
kinderen dit.

Flamboyants of Kerstbomen genoemd hier in volle
bloei bij het Kigongoni ziekenhuis, typisch gezicht
voor de naderende decembermaand.

William leest de kinderen voor.

De kinderen die in januari naar de eerste klas
gaan moesten ingeschreven worden op school.

Met de kinderen naar het overheidsziekenhuis
een heel eind verderweg voor een check-up. Alle
hulp voor kinderen is helemaal gratis. Doktor
Sanka komt binnekort naar ons kinderhuis om alle
kinderen een single wormkuur te geven. (Alle
kinderen behalve Happy, hadden malaria en de
jongens hadden veelal urineweg infecties) en
bijna iedereen wormen.

Ngayama Matongo en z’n vrouw Sara, een de
directeuren van Sarakasi ya Vijana. Hij is geboren
en getogen in Mto wa Mbu, en is nu advocaat van
de overheid in Dar es Salaam de hoofdstad.

Een aantal kinderen met hun bordje, nu eten ze
aan een schoolbank aan tafel.

Zo was het voor dat we de laptop hadden: Een
meneer van de computershop tikt voor je wat je
wilt, en herhaalt dit met luide stem zodat je weinig
prive’s kan tikken.

Shabani, de Tinga tinga schilder heeft dit mooie
schilderij van een voetbalwedstrijd voor Stichting
Twiga gemaakt. Het hangt in het kinderhuis.

Overal verplicht: de fotoos van de huidige
President rechts en ietsje hoger hangend een foto
van
Nyerere,
de
eerste
President
na
onafhanklijkheid.

