Nieuwsbrief
Maart – Mei 2008
Maart
Waterpokken
De kinderen kregen één voor één waterpokken
en moesten thuis blijven tot ze genezen waren.
Hier pakt men het hele lijf in met een soort
gekookte spinaziebladeren om de plekjes snel te
laten uitdrogen. Heel typerend voor hier, mensen
gaan naar de kerk/moskee, dragen jeans, bellen
met een mobieltje maar als het er echt op aan
komt merk je dat bijvoorbeeld bij ziekte, dood, en
problemen, allerhande vormen van hekserij en
traditionele geneeswijzen nog springlevend zijn.
Als een baby bijvoorbeeld na dat het bezoek weg
is heel erg gaat huilen of diaree heeft, dan heeft
dat zeker te maken met het boze oog van iemand
uit het bezoek.
Huurcontract rond
Wat heel veel rust gaf was het tekenen van het
huurcontract voor 3,5 jaar met Chilie de eigenaar
van het kinderhuis. Hij had eerder te kennen
gegeven de huurprijs te willen verdubbelen,
daarom waren we al op zoek gegaan naar een
alternatieve woonplek. Maar gelukkig op de
valreep liet hij ons weten dat hij spijt had van zijn
actie en dat hij net ‘Saved again’ Christen was
geworden. Hij ging akkoord met dezelfde oude
huurprijs van zo’n 38€ per maand, hij gaf ons een
half jaar huur gratis, plus een groot stuk land erbij
zodat we de groentetuin konden uitbreiden.
Met deze zekerheid hebben we het huis binnen
en buiten een grote verfbeurt gegeven (alles is nu
goed schoon te houden), het muggengaas
gerepareerd, een heg geplant en er is een soort
hek gemaakt; palen met ijzerdraad gespannen
(geeft grenzen aan voor bezoekers en kinderen
zie foto). Tevens heeft Elisamehe de tuinman een
schuurtje gebouwd zodat het tuingereedschap
niet meer in de douche/wc van de kinderen hoeft
te staan.
Weekend uitje in het water
Het weekenduitje om met z’n allen naar Lake
Manyara National Park te gaan viel letterlijk in het
water door de ‘mafriko’ een soort kleine el Niño.
Mto wa Mbu ligt in een dal, vandaar dat vele
huizen onderliepen en mensen gedwongen
waren om met hun huisraad op straat te zitten.
Drie mensen zijn ten gevolge van de
overstroming overleden. Gelukkig zaten wij met
zowel het kinder- als volunteerhuis aan de hoge
kant van Mto tegenover het wildpark en bleven
droog.

Baba Moshi en Pieter komen de schade bekijken

April
Mohammed
Via de officiële lijst van de moskee hebben we nu
de
ons 15 kind geselecteerd. Hij heet Mohammed
Shabani Yusufu, is 9 jaar en zit in de tweede klas
(zie foto midden).

Zijn vader is een paar jaar geleden overleden en
zijn moeder bleef achter met vijf kinderen en een
ingestort huis. Ze verdient ong. 500 shilling (30
eurocent) per dag met het werken in andermans
groentetuin. Ze heeft geen eigen land en woont
noodgedwongen in bij haar schoonbroer die haar
weg wil hebben en dagelijks met een machete
dreigt. Dit geweld dreef Mohammed de straat op.
Langzaam maar zeker raakt hij weer in een
normaal dagelijks ritme en gaat weer naar school.
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Hepi en Lawe naar Mama Katerina
Al heel lang zaten we met broer en zus Hepi en
Lawe in ons maag. Ze bleven maar typische
straathuidziektes houden en werden vaak
gesignaleerd op straat ook ’s avonds. Dit
resulteerde ook weer in spijbelen of slapen in de
klas. Uiteindelijk hebben we de moeder van
Katarina en Martini gevraagd om gastouder te
worden. Na een half jaar observatie van de
kinderen en de ouders/verzorgers hadden we
gezien dat Mama Katarina leuk met kinderen
omgaat, het is een opgewekt mens ondanks haar
problemen en werkt echt met ons samen aan het
verder helpen van de kinderen. Zo naait ze
bijvoorbeeld een scheur in de kleren, of koopt ze
zelf een nieuw schriftje als het vol is enz. (Dat lijkt
zo simpel maar het is hier echt bijzonder.)

Links achter onze staf, rechts in blauwe doek
Mama Katerina, op de stoel en ernaast Hepi en
Lawe die net aangekomen zijn bij hun nieuwe
thuis
Vervolgens hebben we de kinderen gepolst. Die
vroegen meteen ‘wanneer?’. Als laatste hebben
we Mama Hepi gevraagd wat we heel spannend
vonden! Maar ze stemde meteen toe. Ze
realiseerde zich dat haar kinderen uiteindelijk
door de ‘straat’ verpest zouden worden en ze was
blij dat ze onderdak zouden krijgen en dat ze in
het weekend zou zien. De volgende dag zijn ze
verhuisd met op de kar een stapelbed van het
kinderhuis. Nu, inmiddels een dikke maand later,
staan we voor het volgende probleem. De
kinderen willen zelfs in het weekend niet langs
hun moeder. To be continued…
CBS Directeur op bezoek
Het CBS had vorig jaar een zeer succesvol
benefietconcert georganiseerd ten behoeve van
Twiga. Grappig genoeg was Geert Bruinoge, een
van de CBS directeuren met zijn vrouw Mariska
op sabbatical in Tanzania (om te reizen per auto
van Tanzania naar Z. Afrika) en kwam
onverwacht langs ons centrum.

Reactie van Geert Bruinooge (28 april):
“Vorige week zaterdag zijn we bij het TWIGA
project op bezoek geweest en met Machteld
Speets gesproken. Het gaat goed met project. Er
is zicht op een uitbreiding van de groentetuin en
Machteld verwacht dat hierdoor het centrum op
korte termijn zelfvoorzienend kan worden op het
gebied van groeten en fruit. Er zijn nu 15
kinderen. De kinderen hebben een vrolijk lied
onder begeleiding van trommelmuziek voor ons
gezongen. Het is overigens wel duidelijk dat het
project een extra financiële injectie goed zou
kunnen gebruiken. Misschien nog een benefiet
activiteit organiseren?”
De Van Denzens kwamen!
Jonathan kwam al half april en Cees kwam een
maand later. Ze blijven allebei zo’n 2,5 maand om
te helpen met van alles en nog wat (trouble
shooting). Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat zijn ze bezig en zorgen elke dag weer voor
veel hilariteit onder de lokale staf en kinderen.
Jonathan noemen ze ‘mtundu’ staat voor iemand
die altijd iets wil ontdekken, iets aan het
knutselen is of ondeugend is, en Cees noemen
ze ‘mcheshi’ iemand die andere mensen altijd
aan het lachen maakt.
Wat hebben ze zoal al gedaan met het weinige
gereedschap wat we hier hebben? Memo boards
opgehangen, geholpen met het overzichtelijker
maken van de financiële administratie, een
schommel gemaakt, kranen en afvoeren
gerepareerd,
kledingrekjes
gemaakt,
3
vogeldrinkbakken
van
cement,
fietsen
gerepareerd, application formulieren van de
kinderen naar de ouders/gastouders/lokale
leiders/scholen brengen, een schietschijf met
daarachter matten voor het oefenen met pijl en
boog voor de bewakers, het hek gerepareerd, de
hor/voordeur zo gemaakt dat hij makkelijk ook
van binnen op slot kan, lampjes meegenomen en
opgehangen, het Sarakasi land gemeten en een
kaart op schaal ervan gemaakt, op het land de
grenzen kaalgekapt, kasten geverfd, staf helpen
met het leren van Engels, en last but not least
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gek doen met de kinderen en de staf en zo
zorgen voor een heerlijke sfeer waarin de
kinderen maar ook de staf loskomen en gek
durven doen enz.!!!

aan aankoop en wat we verkopen bijna het
salaris van de tuinman terug kunnen verdienen.
Alle kleine beetjes helpen om het geheel
duurzaam te maken. Vooralsnog wachten we nog
op een uitnodiging op de dorpsvergadering.
Kosten op een rijtje en inkomsten genereren
Na ongeveer een half jaar gedraaid te hebben,
hebben we nu een goed beeld van alle kosten, en
met name de maandelijks terugkerende kosten.
Jonathan heeft geholpen om de kosten te
sorteren per maand en overzichtelijke tabellen en
pie charts hiervan te maken. Gemiddeld kost het
kinderprogramma tussen de 1,000-1,100€ per
maand, en het volunteer programma zo’n 575€
per maand. Met gemiddeld twee volunteers
dekken we de bijna de helft al van het
kinderprogramma, met 3 volunteers maken we
winst.

Lawe en Jonathan, alle twee ‘mtundu’!

Tevens is Machteld bezig met een touroperator
om het land te verhuren, voor zolang er nog niet
op gebouwd gaat worden. De touroperator zet er
luxury camps op, die de volgende dag dan weer
afgebroken worden. Ze nemen zelf alles mee, wij
hoeven niets te doen, en we vangen 15USD per
toerist/nacht.
Een probeersel; onze Maasai bewakers hebben
we gevraagd om hun vrouwen bij Lake Natron te
vragen mooie leren riemen te maken die we dan
gaan verkopen bij het centrum. 10% van de
opbrengst gaat dan naar het ons project. De rest
naar de vrouwen. De eerste riemen zijn in
aantocht. We zullen ze ook op de website zetten.

Contact met….
Eigenlijk het allerbelangrijkste resultaat van de
afgelopen maanden is dat we een heel goed
contact hebben ontwikkeld met en tussen de
ouders/verzorgers, de leraren (op 3 verschillende
ver uit elkaar liggende scholen) en de lokale en
regionale autoriteiten. Het bekendste gezicht van
Twiga naar al deze mensen toe is van William de
jeugdwerker. Hij weet met zijn zachte, vrolijke
karakter het vertrouwen te winnen van velen en
wat hij dan hoort koppelt hij dan ook weer terug
zodat we er wat mee kunnen. De eerste
ouder/verzorger vergadering was deze maand.

Weesje Esther met lamme hand
We hoorden via via dat er een meisje was die
aan een kant verlamd was en de hele dag thuis
opgesloten zat. Ze kon niet naar school want
daar hadden ze gezegd dat ze naar een
gehandicapte school moest die er niet is. Eerder
zwierf ze gewoon op straat maar sinds kort werd
ze dus binnen gehouden omdat er een
verkrachtingspoging was gedaan. We zijn er
wezen kijken en hebben besloten dat we haar
wilden helpen met leren lezen en schrijven. Ze
geniet zichtbaar van elke seconde op ons
centrum en we zorgen voor haar tot de Lutherse
kerk klaar is met de bouw van een school voor
gehandicapten eind mei/juni.

Verzoek extra land
We hebben een verzoek ingediend bij het
gemeentebestuur van Mto wa Mbu voor het land
wat naast het centrum ligt. Dit land is ongeveer
een halve hectare en we hebben berekend dat
als we hier één oogst maïs en bonen per jaar
vanaf halen dat we dan, met wat we besparen
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Mei
Kennismaking met de nieuwe DED
We zijn met het ex-hoofd van de politie naar
Monduli gereisd om de nieuwe District Executive
Director (DED) te ontmoeten. De oude was
jammer genoeg weer overgeplaatst! We hebben
haar
alle
officiële
project
documenten
overhandigd, alsmede een kopie van de 15
application formulieren van de kinderen. Ze zou
alles bestuderen, en een keer langskomen als ze
in Mto op werkbezoek is. Het is heel fijn als de
contacten op regionaal niveau goed zijn dan heb
je minder last van geneuzel op dorpsniveau.
En verder…
Opfrissingtraining boekhouding aan William
gegeven, de tuinman heeft een dag meegelopen
met een ecologische farmmanager van Gibbs
Farm (een oude Engelse koffie boerderij) die ons
project verder wil helpen door de tuinman te leren
over ecologische landbouw. We zijn bezig met
het bedenken van een programma voor de
vakantiemaand juni als alle kinderen de hele dag
op het centrum zijn. We zullen binnenkort mooie
panoramafoto’s van alles, gemaakt door
Jonathan, naar Erna sturen met het verzoek ze
op de website te plaatsen!! Bedankt iedereen!!

Trommels worden opgewarmd voor het
zaterdagprogramma

Het opgeknapte Sarakasi huis, met heg en hek.
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Mama Carolina schilt kookbananen; 2 keer per
week eten de kinderen dit met bonen.

Met z’n gezellig om de tafel.
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