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overgemaakt. De hoofdleraar vertelde ons dat
Samuel sindsdien niet meer gemotiveerd was.
Toen Samuel daar op gewezen werd zei hij dat
het niet uit maakte of hij nou wel of niet z’n best
deed, hij zou toch niet verder kunnen leren.

April
Kolen
Met de opbrengst van de kolen-oogst van juli
hopen we 8 x 120 kg mais te kunnen kopen.
Samen met de opbrengst van onze eigen mais en
met de 1 ton mais die we van de overheid

De broer van Samueli doet niets lievers dan leren
We besloten Samuel te helpen en nu hij weet dat
hij hulp heeft, zet hij zich weer in als vanouds.
Tijdens de juni-vakantie hebben we gezien dat
het een slimme jongen is, dat hij dol is op
acrobatiek en de kinderen prachtig kerkliederen
voorzingt (iets typisch Afrikaans). De andere
kinderen hebben hem unaniem geaccepteerd.
goedkoop konden kopen, hebben we dan weer
genoeg mais om ons een jaar vooruit te helpen.
Samuel
Via een verzoek van z’n moeder, met een
officiële brief van de lokale overheidsecretaris
van Mto wa Mbu en de hoofdleraar van de
basisschool, hebben we nu ons 19de kind
geselecteerd. Hij heet Samueli Joash, is 12 jaar
en zit in de zesde klas. Hij komt alleen voor het

Zeno Leonard
Zuster Martha is onze buurvrouw en vroeg ons of
we iets voor Zeno zouden kunnen betekenen. Ze
had hem leren kennen via zijn oma. Toen Zeno
twee maanden was, is zijn moeder beticht van
hekserij. Haar oor is toen afgebeten en ze is over
haar hele lijf gebrand. Gelukkig heeft de buurman
hen kunnen verstoppen en naar het ziekenhuis
kunnen brengen. Zijn vader was er ook bij, maar
kon niets beginnen tegen zoveel mensen. Zijn
vader raakte aan de drank.

Zeno helpt op ons centrum

zaterdag- en het vakantieprogramma omdat zijn
school en huis te ver van ons centrum afliggen.
Zijn vader is pastoor, en verder woont hij samen
met z’n moeder en 2 oudere broers. Ze leven van
de visvangst en dagloonwerk op het land van
andere mensen. De overheid heeft toegezegd de
twee oudere broers te helpen met middelbaar
onderwijs. Dat wil zeggen dat deze familie onder
een bepaalde armoedegrens leeft en dat beide
jongens het goed hebben gedaan op de lagere
school. Helaas is de school al een half jaar
begonnen maar zit één broer nog steeds thuis
omdat het toegezegde geld nog niet is
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Zijn moeder heeft het overleefd, maar kan niet
meer lopen of werken. Zeno’s oma heeft zich
toen liefdevol over hem ontfermd. Toen Zeno tien
jaar was, zei hij tegen haar: ‘Oma, ik kan al lezen,
ik wil naar school’. Gelukkig heeft hij de lagere
school gehaald en mocht hij door naar
middelbaar onderwijs. Oma had maar 10 van de
benodigde 160,000 Shilling, maar met nog 10
extra zou hij alvast mogen beginnen. Na 2
maanden echter werden alle leerlingen die nog
niet hadden betaald naar huis gestuurd, wat
vaker gebeurd in Tanzania. Zeno wist door hard
te werken elke keer weer wat geld bij elkaar te
sprokkelen en kon terug naar school. Hij zit nu in

de vijfde en zou volgend jaar z’n eindexamen
doen. Jammer genoeg overleed z’n oma eind
vorig jaar. Hij mocht bij z’n andere oma in Mto wa
Mbu wonen, maar die is nu te ziek om te kunnen
werken en hem verder te kunnen helpen. Deze
oma heeft kanker aan haar voet. (Zuster Martha
haar heeft verzorgd). Zelfs in Tanzania is dit een
vrij uitzonderlijk levensverhaal. We hebben
besloten hem te helpen z’n school af te maken.
Dat betekent dat we schoolkosten, uniform,
boeken, transport en schrijfgerei voor hem willen
betalen.

Afscheid van Zeno tijdens de juni vakantie
De totale kosten zijn €600, bijdragen hiervoor
zouden erg gewenst zijn. In de schoolvakanties
komt Zeno als tegenprestatie helpen op het
centrum. Het is een hele rustige, beleefde jongen
en de kinderen zijn dol op
hem.

staf van het kindercentrum een theorie en praktijk
training in EHBO. Samen met Cees maakten ze
een kast met alle eerste hulp benodigdheden.

Gelukkig slaagden allen voor het examen waar
Cees als slachtoffer fungeerde, en er werd een
certificaat uitgereikt. Verder maakten Yvanka en
Yorianne een map met alle veel voorkomende
plaatselijke ziektes en zorgden ze voor een top
vakantieweek met de kinderen in april. Alle dagen
stonden in het teken van een thema: Relaties &
emoties, Hygiëne & gezondheid, Flora & Fauna
(zie foto), met lessen, spelletjes, sport, uitjes, een
grabbelton etc. De kinderen leerden en genoten
van al deze aandacht!

Vrijwilligers in ‘ t zonnetje
Het Twiga vrijwilligersprogramma / guesthouse is
opgezet om inkomsten te genereren teneinde na
een paar jaar zelf de kosten te kunnen dekken
van beide programma’s. Tevens, zoals u
meerdere keren heeft kunnen lezen zorgen de
vrijwilligers voor enorme extra kwaliteit van het
dagelijkse programma (o.a. al door meer één op
één aandacht voor de kinderen). Ze maken het
mogelijk dat speciale tijdrovende projecten/acties
uitgevoerd kunnen worden. Onze vrijwilligers
komen natuurlijk ook voor zichzelf. Het avontuur
lokt en is hier ook (alles wat je van Afrika
verwacht). Dat ze ook voor zichzelf komen is een
wijs soort egoïsme. Immers, het bijt elkaar niet
als je je goed voelt wanneer je een ander kunt
helpen.
Yorianne Elfrink & Yvanka Zwaga gaven aan de

De kinderen worden hier tijdens een
natuurwandeling
geleerd
naar
een
schorpioen te kijken in plaats van meteen
in mootjes te hakken.
Yorianne en Yvanka schreven daarnaast samen
met Cees en Machteld de rode draad voor een
film over het Twiga project. De film is t.z.t. op
onze website te zien.
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Yvanka, Jolien (haar eerste dag in Mto) en
Yorianne aan het filmen.

Na Mto wa Mbu zouden Yvanka en Yorianne op
safari gaan met hun vrienden, Alex en David. Die
hadden voor het Twiga project zo’n 80 kilo aan
spullen meegesleept (goed gereedschap (zie
foto), kaas, keukengerei, strijkijzer, kadootjes
voor alle staf, kinderen en vrijwilligers en zelfs
een halfje bruin van de Albert Heijn (waar Cees
erg van genoot). We waren er stil van.
Voor zover het nog niet opgevallen was, Cees
van Denzen is terug in Mto wa Mbu! Deze keer
maar liefst voor bijna 5 maanden. Voor iedereen
zal het zwaar zijn als hij deze keer weer vertrekt,
want hij maakt ieders leven een stukje lichter.

Een voorbijganger geeft hij een lift op de fiets,
voor mama Flora maakt hij een waslijn, voor
William een kastje voor de kluis, voor Mama
Carolina handdoekenhaakjes,extra schoolborden,
tafels, planken in beide schuren, werktafel,
koeienhok van de buren verbouwd, kinderen
brengt hij thuis op de fiets, hij heeft een fiets,
ventilators
gekocht
voor
het

project, fietsonderhoud, tandenborstelhouder,
bureau voor Machteld en ontelbare regelklusjes.
De meeste mensen hebben het nog nooit gezien:
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een ‘Mzungu’ (Europeaan) die kan timmeren! Tot
nu toe hadden ze alleen Europeanen gezien die
langs zoefden in Landrovers met de camera in de
hand.
Gelukkig dat Jolien Witteveen besloot voor twee
maanden te komen. We zaten te springen om
iemand die onze leraren pedagogische
vaardigheden kon leren. Niet alleen de leraren
maar ook de rest van de staf werd uiteindelijk
getraind in pedagogische vaardigheden, hoe
psychologische analyses van de kinderen te

maken,
kinderrechten en communicatie &
feedback geven. Jolien heeft Pedagogische
Wetenschappen gestudeerd in Utrecht en werkt
momenteel bij Bureau Jeugdzorg. ’s Ochtends
bereidde ze de training voor en ’s middags gaf ze
dagelijks 2 uur les. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat er ook een examen wordt afgenomen, met
een certificaat voor de geslaagden. Ze kunnen
niks met het certificaat, want het is niet erkend,
maar het geeft wel een gevoel van voldoening.
Sjaak Witteveen, de vader van Jolien, kwam ook
nog een week langs. Ze hebben samen prachtige
safari’s gemaakt. Het was ook fijn dat Jolien er
was tijdens de grote vakantie van de kinderen om
mee te helpen met het lesgeven (rekenen en
engels).
Tessa Groot, besloot vanuit een ander
kinderproject bij Kilimanjaro nog weer 3 weken bij
ons terug te komen in Mto. Erg leuk voor de
kinderen om weer een bekend gezicht te zien!
Voor Machteld was het zalig dat Tessa al van de

hoed en de rand wist en dat ze al vóór de
vakantieperiode kwam. Zo kon ze de leiding
nemen in het maken en coördineren van het
vakantie lesrooster wat een hele klus was met 20
kinderen verdeeld over 4 klassen met 7 vakken
en 8 leraren. Tevens was ze een ster in het

opmerken
van
ongeregeldheden
in
het
programma en in het iedereen helpen herinneren
aan dingen.
Emiel Smit en Olga Olthof kwamen half juni en

blijven 1 maand om daarna 2 maanden over land
te gaan reizen tot Z. Afrika. Emiel had net z’n
opleiding Biomedische Technologie afgerond.
Hierna gaan ze beiden voor een paar jaar naar
Thailand waar Olga als procestechnoloog voor
FrieslandCampina gaat werken. Ze stortten zich
meteen de eerste dag op het maken van een
extra tafel voor het kindercentrum. Verder zijn ze
bezig met een grondige revisie/update van de
Twiga website. Ook het tweede kwartaal van
2009 dus geen gebrek aan hulp.

Mei

Mwelei Paulo Samson
Mwelei kwamen we tegen op weg naar ons land.
Hij had een gewond ijsvogeltje in z’n hand. Toen
we vroegen wat er aan de hand was met het
vogeltje zei hij dat hij hem op de weg had
gevonden. Toen er meer mensen bij kwamen
staan, zei hij heel uitdagend: ‘natuurlijk niet, ik

schiet elke dag vogels en verkoop ze voor 100
shilling (5 cent) of eet ze zelf op’. We vroegen of
hij met ons mee wilde naar het land zodat we
onderweg wellicht iets voor hem konden
bedenken. Iets waardoor hij weer gewoon naar
school zou kunnen en de ijsvogels in de buurt
ook veilig rond zouden kunnen vliegen. Eerst zei
hij ‘nee ik ben bang, jullie brengen me naar de
rangers (politie van het park), of stropen m’n huid
af en nemen dat mee naar Europa (als medicijn
tegen
Aids
geloven
ze
hier).

Boom van opa Elianzita
De vorige paal van het Twiga-bord was na een
half jaar al opgegeten door termieten. Opa
Elianzita gaf ons een boom kado, we moesten
alleen de omzaagkosten betalen. Cees en Edu
hebben hem zelf naar het centrum gesleept op

een houten kar, een lekkere klus want de
boomstam woog zo’n 100kg. Eerst nog even
toestemming gevraagd aan het ziekenhuis of we
het bord wat dichter bij mochten zetten op hun
terrein. Toen de paal met afgewerkte olie
ingesmeerd, en in het cement gegoten, en klaar
was Cees, ons uithangbord staat er weer! (met
de houtfretten van de ouders van Yvanka!!!)
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Wij liepen verder en zagen op een gegeven
moment dat Mwelei op een afstand achter ons
aan kwam met z’n twee honden. Hij kwam toch
naar ons toe. Hij vertelde ons dat hij vorig jaar uit
Mto was gevlucht met wat vriendjes omdat ze
geld van een Maasai hadden gejat. Hij bleef een
paar maanden weg. Toen hij zag dat veel van z’n
leeftijdsgenoten naar school gingen kreeg hij
spijt. Hij werkte 6 dagen om de reis terug naar
Mto te verdienen. Met zijn vader ging hij naar
school terug maar jammer genoeg was de
hoofdleraar er die dag niet. Daarna weigerde zijn
vader mee te komen en leefde Mwelei meer dan
een jaar op straat. Hij woonde bij zijn vader die
heel veel drinkt. Zijn moeder (zie foto op vorige
bladzijde) is getrouwd met een tweede man die
niets van Mwelei moet hebben. Toen hij een keer

z’n moeder ging bezoeken,vond hij de deur op
een kier. Hij zag een pan met bonen staan. Daar
begon hij van te eten. Toen z’n stiefvader hem
daar vond heeft hij hem heel erg geslagen met de
platte kant van een kapmes. Sindsdien is hij nog
een keer stiekum teruggeweest om z’n moeder te
zien. Z’n jongere zusje heeft het nog heel moeilijk
thuis en leeft eigenlijk ook op straat. Dat legde hij
ons allemaal uit. We belden direct naar de
hoofdleraar en die zei:”Kom morgen maar, we
nemen hem wel weer terug.” We hebben alle
schoolbenodigheden voor hem gekocht, z’n haar
geschoren en de volgende dag mocht hij
inderdaad instromen in de vijfde. Het kwam mooi
uit want de examenweek zou beginnen. Mwelei,
haalde de meeste vakken niet, maar deed het wel
beter dan 3 andere kinderen in zijn klas die het
hele jaar naar school waren geweest. Daaruit
blijkt dat ons vertrouwen in hem terecht is. Nu
woont hij bij z’n tante Severina (zie foto met

William onze jeugdwerker) die kookt en z’n kleren
wast en zorgt dat hij op tijd op school is. Z’n tante
leeft van de verkoop van houtskool en heeft geen
cent te makken. Wij zorgen elke maand voor eten
zodat Mwelei voor en na school kan eten. Toen
we hem later vroegen én? Heb je het eten
(suiker, mais, bonen, rijst, olie) gezien? ‘ ja,= zei
hij= we eten nu iedere dag!’.
Na de examens begon de vakantieperiode. Hij is
hard bezig om z’n achterstand op ons centrum in
te halen en doet het echt goed. Zijn verhaal
hebben we kunnen verifiëren bij Mark, de
bewaker van ons land. Hij is de buurman en van
dezelfde stam. In totaal helpen we nu direct op
ons centrum 20 kinderen.
Een huis voor Witness
Witness is het enige kind in het Sarakasi
programma die we niet kunnen helpen middels
onderwijs. Ze heeft een verstandelijke beperking
net als haar moeder en haar jongere zusje. Met
goedkeuring van de hoofdleraar hebben we haar
vorig jaar van school gehaald. De leraren
vertelden ons dat ze haar allang hadden
opgegeven. Ze is nu iedere dag de hele dag op
ons centrum. Mama Flora en Agnes leren haar
lezen, schrijven en een beetje rekenen. Elke dag
weer opnieuw geniet ze van de zorg en aandacht
maar ook omdat ze gelijk behandeld wordt als
andere kinderen. We hebben ook gezorgd dat ze
op de basisschool twee uur per dag mee mag
doen met het Memkwa programma voor moeilijk
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lerende kinderen of voor kinderen die er lang
tussenuit geweest zijn. Haar thuis kennen we
heel goed omdat het naast ons land ligt. Al van
jongs af aan deed ze al het huishoudelijke werk
voor het hele gezin (oma, tante, oom, zusjes).

Dat zie je ook aan haar lijf, ze ziet er uit als een
body builder. Baukje en Arnold van Rijn die hier
begin dit jaar 3 weken zijn geweest hadden
1,000€ opgehaald via de kerk. Na lang er over
nagedacht te heben, besloten we uiteindelijk dat
de beste investering voor dit geld zou zijn om een
huisje te bouwen voor Witty. Dan heeft ze in ieder
geval haar eigen plek voor later waar ze niet
verjaagd kan worden. Het huis waar ze nu woont
bij haar oma is
nodig
aan
vervanging
toe.(Zie foto’s
op volgende
pagina.
Het
muggennet
had
Cees
netjes
opgehangen.)
We
vroegen
haar oma om
haar
alvast
een stuk land
toe te wijzen. We wilden namelijk zeker zijn dat
het land waar we op zouden gaan bouwen ook nà
de dood van oma echt van Witty zou zijn. Oma
wees een stuk land aan, en de hele familie, buren
en overheidsvertegenwoordigers waren aanwezig
en hebben het contract getekend (zie foto boven).
Witty glunderde, ze had goed door dat we voor
haar bezig waren. Vervolgens hebben we een
voorstel gestuurd aan Baukje en Arnold en die
gingen akkoord. We hopen dat het huis er eind

juli staat. Het wordt een huis wat past in de
omgeving van hout en aarde, maar wel met
cementen vloer, van binnen geplasterd en
golfplaten dak. Witty kan later zelf als ze dat wil
sparen voor een huis van cement. We zorgen ook
voor wat solide basismeubels. Niet alleen Witty,
maar ook oma en haar kleine zusje hebben
straks een goed dak boven hun hoofd.

Salaam om het hem te vertellen. We hebben hem
een voorschot gegeven voor de bus.

Tot wanneer hij hier mee bezig is is jammer
genoeg niet duidelijk. Tot die tijd kan hij niet
verder met schilderen voor Twiga. Jammer want
hij had weer een paar prachtschilderijen gemaakt
tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers in
Nederland.

Juni (de helft)

Een gastgezin voor Monica
Met Monica zaten we al tijden in onze maag. ’s
Ochtends kwam ze vaak te laat of helemaal niet.
Regelmatig moesten we haar gaan zoeken en
vonden we haar ergens op straat. Haar moeder
hebben we vaak gewaarschuwd om er iets aan te
doen maar niets hielp. Ze bleek vaak ook niet
thuis te slapen. Waar ze dan wel sliep was vaak
niet duidelijk. Monica zat ook niet lekker in haar
vel, klaagde dat ze te ver moest lopen, en dat ze
bang was alleen thuis. Uiteindelijk hebben we de
oplossing gevonden bij de familie Swai. Een goed
gezin met 3 dochters niet zo ver van ons centrum
wonend. Iedereen ging akkoord, Monica leefde
op. We lieten een extra bed maken door Swai die
timmerman is. Mama Monica en Mama Swai
tekenden een overeenkomst.
Andrew in de koelkast
Andrew (onze kunstschilder) kwam met een
zwaar gemoed ons vertellen dat hij een meisje
had bezwangerd. Ze was nu al 6 maanden
zwanger. Cees vroeg aan Andrew wat hij als
oplossing had bedacht. Andrew wil eigenlijk niet
verder met de moeder. Hij wil wel voor het kind
zorgen maar wilde eerst naar z’n vader in Dar es
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Vakantiemaand
We hebben deze maand extra leraren ingehuurd
van de verschillende basisscholen waar onze
kinderen op zitten. De eerste week van de
vakantie verliep het rooster nog niet zo soepel.
De tweede week ging het goed. Elke
woensdagochtend komt Hussein met de kinderen
acrobatiek, of theater doen. Woensdagmiddag
leren de kinderen in de praktijk over een beroep.
De eerste week hebben ze alles geleerd over het
postkantoor. Ze schreven elk een kaart die ze
daarna zelf op de post mochten doen. We
kwamen er namelijk achter dat de kinderen geen
idee hebben hoe het gaat met een brief die
verstuurd wordt. De tweede week gingen ze
langs het politieburo. Daar zagen ze de
gevangenen zitten en dat maakte veel indruk.
Elke ochtend van de vakantie begint met het zgn.
‘circle time’. Iedereen zit in een kring bij elkaar en
om de beurt verteld een kind over zijn of haar
leven. Na de kinderen komen de staf en
vrijwilligers.

Circle time

Hieronder ziet u de foto’s van de vier
verschillende klassen

Praktijkles postkantoor Mto wa Mbu
Maïs van de overheid
We hebben echt even feest gevierd toen we
hoorden dat we 1 ton maïs konden krijgen via
voedselhulp van de overheid voor een
bodemprijs. We waren al een half jaar bezig met
de follow-up van de aanvraag. Het betekent dat
de overheid ons nu echt op de lijst heeft staan en
het Sarakasi project belangrijk genoeg vindt om
hun steentje bij te dragen.

. Edu, de assistent tuinman, tekent voor
ontvangst van de maïs, met links van hem
de overheidssecretaris (Mtendaji) en
rechts van hem de overheidsvoorzitter
(Mwenyekiti) van het gebied waar wij in
Mto wa Mbu zitten.
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De foto hieronder is genomen in het locale internetcafé.
We hebben daar de ouders de website van
Twiga/Sarakasi laten zien en uitleg erover gegeven. Ze
vonden het bijzonder om te weten dat hun kinderen
over de hele wereld zijn te zien.

Omdat we van mening zijn dat de ouders/verzorgers het
niet vrijblijvend moeten vinden dat zij worden
ondersteund, vragen we hen om een bijdrage. Als dat
financieel (en meestal is dat zo) niet mogelijk is dan
dragen zij hun steentje bij op het centrum.
Hier ziet u een foto van Mark, de bewaker van
ons land, met één van zijn kinderen. Ook hier
blijkt maar weer: In basis zijn alle kinderen
hetzelfde. Ook deze kleine, (de helft van een
tweeling) wilde heel graag de laarzen van pappa
aan. We hebben er een leuke foto van kunnen
maken met een trots kindje en een nog trotsere
pappa!!
Wel, dat was het en het was een heel relaas. Ook
om het te schrijven en te voorzien van foto’s.
Maar, we vinden het leuk en erg belangrijk om
jullie, onze sponsors en andere belangstellenden
te informeren hoe het hier reilt en zeilt. We
hebben wel besloten dat vanaf deze nieuwsbrief
er elke maand één zal zijn. Die is dan korter en
dat leest volgens ons wat makkelijker.
Bedankt voor jullie support en aandacht en tot de
volgende nieuwsbrief.

Yorianne en Yvanka hadden even een “dienstreis” naar
Masaailand. Ze hebben daar de medicijnman bezocht
en zo hun medische kennis uitgebreid. De achtergrond
is opgevuld met koeien. Yorianne en Yvanka staan
vooraan!!

Hier volgen nog wat plaatjes voorzien van tekst
door Cees.

Hoera!! Er is een aanzet gegeven om de waterleiding door te
trekken naar de toekomstige locatie van TWIGA/SARAKASI.
Hier zijn Emiel, Olga en de plaatselijke werknemer van het
waterbedrijf bezig met de eerst metingen. Ondanks dat Emiel
z’n hoofd er niet helemaal bij heeft is het meten goed gegaan.
De staf van het vrijwilligershuis krijgt les
in lezen, schrijven en engelse taal.
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