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Februari 2010
(Dit keer geschreven door vrijwilliger Margriet
Haak.)
Nieuwe vrijwilligers
De afgelopen weken hebben we veel
aanmeldingen
van
nieuwe
vrijwilligers
binnengekregen. In juli en de eerste helft van
augustus zit het vrijwilligershuis zelfs al helemaal
vol. Gezellig!
De Bouw
De bouw verloopt tot nu toe erg naar wens. Het is
erg leuk om elke dag weer concrete nieuwe
resultaten te zien. Inmiddels zijn de fundering en
de vloer volledig gestort en is het 300 meter
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De werknemers op de bouw worden steeds meer
een hecht team. Onlangs hebben ze met z’n allen
op zaterdagavond tot 21.30u – in het donker en
de stromende regen – doorgewerkt omdat een
levering stenen vertraagd was. Iedereen bleef
helpen zonder te klagen.
Mwelei
De laatste tijd ondervonden we steeds meer
problemen met Mwelei. Hij kwam soms niet bij
het kindercentrum opdagen en we hoorden
verhalen dat hij veel bier dronk. Naar aanleiding
hiervan heeft William een goed gesprek gehad
met Mwelei, maar helaas bleek dit niet te helpen.
Twee weken later kwam hij dagen achter elkaar
niet op school en het kindercentrum om te gaan
jagen op vogels. We beseften dat we deze
problemen grondiger moesten aanpakken.
Mwelei is een erg slimme jongen, maar heeft
geen thuisbasis. Hij werd omringd door
alcoholisten – waaronder zijn beide ouders en
zijn tante. Samen met William en mama Flora
besloten we dat Mwelei ergens anders zou
moeten wonen, als hij nog een kans op een goed
leven wil hebben. Gelukkig was Mwelei het hier
helemaal mee eens. Mama Nehema (die ons in
de vakantieperiodes helpt met de was en afwas)
was bereid om Mwelei in huis te nemen. Nadat
zijn familie ermee ingestemd had, is Mwelei op
zaterdag 20 februari jl. verhuisd naar mama
Nehema.

het

lange hekwerk geplaatst. Deze week hopen ‘de
mannen’ met de muren te beginnen. Met
aannemer Kibaki hebben we een prettige
samenwerking. Op vrijdag 19 februari hebben we
het contract voor de bouw van het guesthouse en
hekwerk met hem getekend.
Mwelei in zijn nieuwe huis met Mama
Nehema (l), pleegbroertje en zijn tante (r),
die gelukkig ook instemde met de
verhuizing.

Het tekenen van het bouwcontract met
aannemer Kibaki.
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Noodkreten
Dagelijks krijgen wij mensen aan de deur met
noodverzoeken om te helpen bij medische
problemen. De arme mensen hebben geen
ziektekostenverzekering, maar zelf ook geen geld
om noodzakelijke medicijnen en/of operaties te
kunnen betalen. Wij hebben wel geld, maar dat is
bestemd voor andere doeleinden. We moeten
dus keuzes maken: wie helpen we wel en wie
niet? Alle verhalen zijn schrijnend en zonder onze
help gaat de betreffende persoon wellicht dood.
In feite beslissen we op die manier over leven en

dood. Maar helaas kunnen we niet iedereen
helpen. Dat is soms erg moeilijk en soms zeg je
ook gewoon “ja, we gaan je helpen” terwijl je dat
gezien het eerder geschrevene niet rationeel kunt
verklaren. Waarom de één wel en de ander niet.

nieuws te horen: “I have been succesfull, I got the
map”. Afgelopen maandag heeft Machteld de
landkaart kunnen ophalen in Monduli. Hiermee
hebben we de landeigendomsakte nog niet, maar

Onlangs hebben we dus besloten om een vrouw
met TBC, Mama Jumaa, wél te helpen. Op een
röntgenfoto was TBC in een vergevorgerd
stadium te zien. Mama Jumaa moest zo snel
mogelijk met medicatie starten en wij waren haar
laatste hoop. Stichting Twiga voorziet haar nu
gedurende een behandelperiode van acht
maanden van medicijnen en voldoende gezond
voedsel, zodat haar lichaam de zware TBCmedicijnen kan verdragen.

De zoekgeraakte & goedgekeurde
plattegrond van ons land is weer boven
water!
we kunnen de vervolgstappen wel in werking
zetten. De verwachting is dat we deze of
volgende maand klaar zijn en dan eindelijk de ‘
national land title deed’ in de zak hebben. We
zullen het weer zien.
Waterput-project
ste
Zondag 21 februari zijn Baukje en Arnold van
Rijn in Nieuw-Amsterdam gestart met hun
sponsorcampagne voor een waterput voor
Stichting Twiga. Tijdens de veertigdagentijd voor
Pasen wordt door hun kerkgemeenschap geld
ingezameld. Naarmate er meer geld binnenkomt,
groeit de zelfgemaakte waterput in de kerk. Een
prachtig project voor ons omdat als de waterput
gerealiseerd kan worden, we in de toekomst niet
langer afhankelijk zijn van andere partijen voor de
Mama Jumaa voor haar woning.
Landeigendomsakte
Al drie jaar lang zijn we bezig met het regelen van
de landeigendomsakte voor ons nieuwe land op
nationaal niveau. Vele bezoeken zijn afgelegd
aan ons Districtshoofd en het hoofd van het
departement landmeting om te informeren naar
de status van het verkrijgingsproces en om hem
te stimuleren er meer werk van te maken. In 2008
al toog de heer Luambano naar Dar es Salaam
met de tekening van ons land ter goedkeuring
door de landregistrar. Toen is hij onze tekening
vergeten mee terug te nemen. Onze kaart
sneeuwde onder en achteraf blijkt dat deze al
goedgekeurd was in oktober 2008! Na lang en
moeizaam getouwtrek hebben we een zeer
beleefde brief bij het districtshoofd afgeleverd.
Daarna is hij persoonlijk naar Dar es Salaam
afgereisd om onze landkaart te zoeken. Wonder
boven wonder kregen we na zes dagen positief
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De assistent van Mr. Amani met zijn
wichelroede

aanlevering van water. In de droge periodes is dit
erg fijn, omdat er dan een schaarste is aan water.
In verband met het waterputproject hebben we
enige tijd geleden op het nieuwe land een
onderzoek
laten
verrichten
naar
de
mogelijkheden voor een waterput en de kosten
hiervoor. Mr. Amani de water surveyor keek ons
aan nadat hij met z’n wichelroedes rondgelopen
had en zei “I do this already 35 years and if you
had no water I would tell you, but I also tell you if
there is water, and there is plenty of water here”.
Sponsoring Secondary School
We hebben een overweldigend aantal reacties
gehad op onze oproep voor sponsoren voor
zeven kinderen die volgend jaar naar de
middelbare school kunnen. We zijn ontzettend blij
te kunnen vermelden dat Hassan, Katarina,
Kelvin, Samueli, Moshi en Hamza al een sponsor
hebben. Kyos Energy Consulting, Diny en Kor
Buist, Arlien Bakker, Jan en Jelly van Dalfsen en
Jan Munters: onze dank namens ook de kinderen
op
de
eerste
plaats
maar
ook
de
ouders/verzorgers van de kinderen is groot, wat
een ontwikkeling!
Diploma William
In oktober 2009 heeft jeugdwerker William zijn
10-weken durende computercursus afgerond.
Door zijn bruiloft is dit heugelijke feit enigszins
ondergesneeuwd. Onlangs kwam hij trots zijn
diploma laten zien. Het is inmiddels enige tijd
geleden, maar we vinden het alsnog leuk om u
hiervan een foto te laten zien.

Rectificatie
In de nieuwsbrief van januari 2010 schreven we
over de documentaire die gemaakt werd door de
Italiaanse filmmaker Dominico. Er stond echter
een fout in het web-adres waarop de
documentaire
(hopelijk)
binnenkort
te
Pagina 3 van 3

bewonderen is. Het juiste
www.kissfromtheworld.com.

webadres

is:

