December 2007 Februari 2008
Het gaat goed met de kinderen in
Mto Wa Mbu! Inmiddels zijn het er
veertien. Van stil en gesloten zien
we ze veranderen in vrolijke,
enthousiaste en soms natuurlijk
ondeugende kids.

December

Wat houdt een verwendag in? Natuurlijk
frietjes met een frisdrank, haren knippen bij de
kapper (zie foto), 2 shirts, 2 broeken/rokken, 2
ondergoed en een paar sandalen. En
natuurlijk niet te vergeten: een uitje naar het
dorp Mto wa Mbu.
December was al met al een ‘wen’ en
‘verwenmaand’.
Kerstmis is in Tanzania een erg belangrijke en
dure happening. Om een feestmaal met de
familie mogelijk te maken, kregen de leden
van de staf ieder een bonus. De 9 kinderen
werden de trotse eigenaar van een kerstjurkje
of voor de jongens een kerstpak.

Wat gebeurde er allemaal na de opening van
het kinderhuis in november 2007?
Na de eerste beginnersfouten, oftewel
ongelukjes in de eerste twee weken van het
bestaan van het kinderhuis, wat te lezen was
in de eerste nieuwsbrief, verliep december
voortvarend. Het kinderprogramma gaf de staf
en kinderen structuur die hard nodig was. Voor
de 9 kinderen waarmee het kinderhuis startte,
was het allemaal erg wennen. Nieuwe
mensen, een nieuwe dagindeling en wat gaat
er toch allemaal gebeuren. Om de kinderen
allemaal wat extra aandacht te geven, kreeg
ieder kind een ‘verwendag’.
Ook gingen de kinderen op 24 december naar
huis met een kilo suiker en rijst en een halve
kilo vlees.
De huismoeders kochten schooluniformen en
schooltassen op de Maasai markt met
bijbehorende zwarte schoenen inclusief
sokken. Zo kwam ieder kind goed voor de dag
op de eerste schooldag in januari.
Voor Machteld Speets was december om nog
een andere reden speciaal. Zij beviel van haar
zoon Hugo in Dar es Salaam. Hugo werd op 8
december geboren, was 2,2 kilo bij geboorte,
maar ondertussen alweer meer dan 4 kilo. Al
met al een mooie afsluiting van het jaar 2007.
Betty van Haandel, vriendin van Machteld,
kwam vanuit Nederland om moeder en kind te
ondersteunen. Voor de staf van het
kindertehuis organiseerde zij een cursus
boekhouden. Ook assisteerde zij Machteld bij
het managen van het kinderhuis tijdens deze
drukke periode.

Januari

7 Januari, de eerste schooldag! Vier kinderen
in 1e klas lagere school; één in de kleuterklas,
één in de 2e klas, één in de 3e klas en twee in
de 4e klas.

Omdat er nog geld over was, werden
muziekinstrumenten
aangeschaft
(zelf
gemaakt!) voor het zaterdagprogramma (zie
foto).

De eerste schooldag (zie foto) was spannend
voor de kinderen. Toch wende het snel. Op 8
januari kregen we weer versterking. Angelique
Vollebregt kwam als vrijwilliger de handen uit
de mouwen steken.

Angelique werkt in Nederland met moeilijk
opvoedbare kinderen en zou zich vooral bezig
houden met het bijstaan van de Social Worker
William en hem nieuwe leermethoden
aanreiken. We pasten het dagprogramma aan
aan de nu schoolgaande kinderen. Daardoor
verblijven zij nu minder uren in het kinderhuis
dan in de vakantiemaand december. Tot grote
vreugde bracht Angelique ook nog een
donatie mee, opgehaald door haar familie. De
donatie is besteed aan een zitbank met
kussens met tevens een opruimgedeelte (zie
foto).

De zaterdag is de favoriete dag van de
kinderen. We eten popcorn en rijst met vlees.
De kinderen
doen
aan
acrobatiek en
mogen
schilderen
(een
lokale
schilder geeft
les
op
vrijwillige
basis!
Zie
foto). Zingen,
dansen
of
muzieklessen
behoren ook
tot
de
mogelijkheden
.

We besluiten om vijf extra kinderen te
gaan helpen. Nu is het een goede tijd
daarvoor, aan het begin van het
schooljaar.

Februari

Angelique kreeg het voor elkaar dat een
kleermaker voor iedereen acrobatiekpakjes
(zie
foto)
maakte
en
een
tweede
schooluniform. Met name dat uniform was
zeer welkom, één exemplaar is echt te weinig.

In totaal zijn er nu veertien kinderen:
Hassan tien jaar,
Stefano
waarschijnlijk elf
jaar,
Catherina tien
jaar,
Happy tien jaar,
Dorcasi zes jaar,
Monica zes jaar,
Lisa zeven jaar,
Lawe zeven jaar,
Maritini vijf jaar.
En de vijf nieuwe kinderen:
Witness dertien jaar,
Manase negen jaar,
Samwelli negen jaar,
Eliansita zes jaar and
Heppiness zes jaar.

Eind januari, alles draait boven verwachting.
De groentetuin floreert. Chinese kool, sla,
tomaten, aubergines en wortels, lekker eten uit
eigen tuin.

Vanaf deze maand vieren we de verjaardagen
van werknemers en kinderen. Dit was nog niet
zo eenvoudig, want lang niet iedereen in
Tanzania weet in welk jaar hij of zij geboren is,
laat staan de maand of de dag. Daar waar dit
niet bekend was, hebben we in samenspraak
met het kind of de werknemer een datum
verzonnen.
(zie
foto
verjaardag
met
verjaardagskroon). Tijdens een verjaardag is
er ranja en zijn er koekjes. We doen speciale
spelletjes zoals lolly happen in een bak met
water. Voor alle kinderen is dit een nieuw spel
(zie foto) en het geeft veel lol.

Al met al waren het drie fantastische maanden
met veel hoop voor de toekomst. Iedereen is
bijzonder trots, kinderen en staf alsook de
verzorgers en nog bestaande familie van de
kinderen.
Betty nam afscheid (zie foto) en nodigde
iedereen uit om samen bij een lokaal barretje
patat met traditioneel vlees te eten en een
flesje prik! Angelique nam ook afscheid met
een lokaal gekookte maaltijd.

Ook in februari kwamen er Nederlanders in
Mto wa Mbu voor een project. Zij ontmoetten
ons project en brachten een donatie van
USD1,000 van vrienden en familie. Wij zijn ze
daar bijzonder dankbaar voor, voor deze
spontane en supersnelle actie (zie foto op
kinderhuis, kennismaking).

We zullen ze missen!

Onlangs ontvingen we van hen onderstaande
e mail: “We waren in Mto (en zijn dat nog
steeds) erg geraakt door jullie initiatief voor
TWIGA! Voor de meeste Nederlanders is de
ondersteuning van
dit
soort
initiatieven
meestal onzichtbaar. Je stort wat op een
rekening of stopt iets in een collectebus en
dan hoop je dat er wat goeds mee gedaan
wordt. (Zo koop je je geweten af...)
Eigenlijk heb ik nu voor het eerst het gevoel
dat er met "ons" (= van Rabocollega'
s en
vrienden van Wouter, Asta en mij) geld iets
wezenlijks gedaan wordt en dat het ook goed
terecht komt. We hebben ter plekke gezien
hoe er gewerkt wordt en wat de
omstandigheden zijn. Directe betrokkenheid
en inzicht werkt wat mij betreft het beste.”

