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Voorwoord
Alstublieft!
Dit is het tweede jaarverslag van stichting Tan-kids te Doetinchem.
2015 is het jaar waarin we onze slogan hebben geformuleerd:

“Stichting Tan-kids helpt kinderen in Tanzania om
gezond en gelukkig op te groeien!”
Want dat is precies waar het ons om gaat! En in dit tweede jaar van ons bestaan als
stichting, hebben we opnieuw met energie en enthousiasme de kinderen in Tanzania
kunnen helpen.
Dat doen wij in nauwe samenwerking met enkele locale Tanzaniaanse partners. Want zij
zijn het, die geconfronteerd worden met kinderen in nood. Zij zijn het die de kinderen
een betere toekomst willen geven.
Bij de vragen en initiatieven van onze locale partners, mogen wij meedenken en
meewerken. U kunt zich voorstellen dat er in 2015 heel veel e-mails, skype-gesprekken
en whatsapp-berichten door de lucht gingen. Het zijn prachtige manieren geweest om de
afstand te overbruggen en de samenwerking vorm te geven.
In een jaarverslag wordt van ons verwacht dat wij voor u op een rijtje zetten wat we
(financieel) hebben gedaan. Dat is logisch.
We kunnen terugkijken op een succesvol jaar waarin veel mooie prestaties zijn geleverd.
Toch zijn er ook veel betekenisvolle zaken geweest, die zich niet laten vertalen in “facts
and figures”. Dat zijn de momenten dat we harten van de kinderen en onze collega’s in
Tanzania raken. Dat zijn ook de momenten dat wij hier in Nederland in ons hart zijn
geraakt. Dat zijn momenten dat we ons van betekenis mochten voelen. Momenten
waarin we vertrouwen kregen om ons werk te kunnen doen.
Wij danken onze trouwe sponsors, vrienden en familie voor alle steun en belangstelling
die wij in 2015 hebben gekregen. Wij zijn ook erg dankbaar dat we op een positieve
manier hebben kunnen samenwerken met onze partners in Tanzania.
Het bestuur en de vrijwilligers van stichting Tan-kids.
Rob en Annette Klijnsma
Eunice van der Ster
Tim Nahuis
Edgar Nahuis
Marike Bosman
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Organisatie
De missie van onze organisatie is (ook) in 2015 heel duidelijk: het ondersteunen van de
locale organisatie in Tanzania bij de zorg en hulp voor kinderen. Wij helpen kinderen die
één of beide ouders kwijt zijn geraakt en die in armoede of verwaarlozing vastzitten. Wij
helpen mee zodat deze kinderen gezond en gelukkig op kunnen groeien!
In 2015 hebben we opnieuw kunnen zien hoe belangrijk het is om de situatie van ieder
kind afzonderlijk, onder de loep te nemen. Daardoor ontdekken we welke hulp er nodig is
voor dit specifieke kind in zijn/haar specifieke situatie.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat kinderen samen met hun broertjes en zusjes kunnen
opgroeien in een (pleeg)gezin. In onze aanpak zijn we gericht op het herstel en de
ontwikkeling van het kind en het gezinsleven. Als dit niet haalbaar is, helpen we bij de
alternatieve zorg die dan het beste bij het kind past.
Dit betekent voor ons als organisatie in Nederland, dat we niet zomaar “wat geld
verzamelen en opsturen” maar dat we intensief meedenken en overleggen bij de
ontwikkeling en uitvoering van de projecten.
Op 11 april was er een informele ‘meet and greet’ voor het team van Tan-kids. Alle 9
vrijwilligers waren aanwezig en konden waar nodig kennismaken met elkaar. In 2015 zijn
we dus met 9 mensen bezig geweest om aan onze missie te werken. Het bestuur heeft 4
keer vergaderd.

2015 was een jaar waarin we als stichting ondersteund werden door veel betrokkenen uit
onze omgeving. We werden er soms stil van. Er is gespaard, gecollecteerd en verzameld!
Er zijn mensen die hun talenten hebben gegeven om dingen te doen of te maken en dat
alles om de kinderen in Tanzania een beter leven te geven.
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BenefieTHÉÉ op 19 mei 2015

PC basisschool de Boomgaard in Dieren

Ook is er een trouwe, vaste groep van sponsors die ons regelmatig ondersteunen. Zonder
hen zouden wij ons werk niet kunnen doen. Last but not least hebben we van een aantal
fondsen een prachtige financiële bijdrage ontvangen. Sommige van deze fondsen
ondersteunden ons voor de tweede keer. En daar zijn we best trots op!
Hartelijk dank aan:
-

De kinderen van PC Basisschool de Boomgaard in Dieren
De Ooipoortkerk in Doesburg
Nederlands Gereformeerde Kerk in Nijmegen
Pinkstergemeente Doetinchem
TOV eten in Tiel
Marieke Pruim creatieve therapie
Locaal kerstpakket
Huurjekraam Doetinchem
Goodbookshop Doetinchem
Hertog Shop te Veenendaal
Vakantiepark De Betteld te Zelhem
Dirk Bos fonds te Waddinxveen
Stichting Doorgeefhuis Maria te Aalten
Syliva Wilhemina Stichting te Rotterdam
Stichting Oorsprong, Doel en Zin te Huizen
Stichting Paulien te Heythuysen
De Johanna Donk-Grote stichting te Baarn
Haëlla Stichting te Den Haag
De Johanna Bode vzw te België
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Projecten
UPENDO GROUP
In 2015 is het pilot project Upendo Group ontwikkeld en gestart. Dit project is een
initiatief van onze locale partner NGO HOPE for the future in Dar es Salaam.
Het gaat in dit project om een sociaal-economisch hulpprogramma dat aangeboden wordt
aan weduwen en kinderen, die in zeer arme omstandigheden terecht zijn gekomen. Het
hulpprogramma bestaat uit training, begeleiding en een lening voor de vrouw, zodat zij
een kleine business kan starten. Ook biedt het programma gezinsbegeleiding en
sponsoring op het gebied van onderwijs en medische zorg. Het project legt steunende
verbindingen in de community.
Terwijl we samen met HOPE het projectplan
opstelden, kwamen er allerlei ‘noden’ boven
water. Daarom zijn we de eerste maanden
van 2015 gestart met het geven van
noodhulp aan 7 kinderen. (voeding, scholing
en medische zorg)
Ook hebben we HOPE geholpen bij de
aanschaf van een laptop, printer en andere
spullen om een kantoor in te kunnen richten.
Er is zelfs een kleine aanbouw gemaakt
waarin een toilet is geplaatst.
In Tanzania geeft een kantoor
‘bestaansrecht’ aan een organisatie. Ook
werkt het prettig om de moeders en de
kinderen of de mensen van allerlei officiële
instanties op een kantoor te kunnen
ontvangen.

Gedurende het jaar is de sponsoring van het onderwijs van de kinderen uitgebreid.
Halverwege het jaar konden we 18 kinderen naar school sturen en in de tweede helft van
het jaar zelfs alle 23 kinderen die op dat moment op de lijst stonden.
De schoolsponsoring was een grote opluchting voor de moeders. Het gaf hen rust dat
alles voor school geregeld was: vervoer, maaltijden, uniform, schoenen, tas, boeken,
examengeld en schoolgeld. Onze locale partner heeft de uitvoering van de
schoolsponsoring goed georganiseerd en we zijn tevreden over de financiële
verantwoording die zij aan ons hebben gegeven.
Terwijl Tan-kids in de zomer de
fondswerving kon opstarten,
kwam HOPE met het idee om de
vrouwen alvast te laten oefenen
met een ‘mini-lening’ en het
doen van een klein beetje
business. Wij hebben dit idee
ondersteund en kregen hierdoor
tegelijk een indruk van de
aanpak. Voor de vrouwen was
het een leerzame tijd waarin
vertrouwen kon groeien. Alle
vrouwen hebben de lening van
40 euro netjes terugbetaald.
vrijwilligers en moeders van de Upendo Group
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In 2015 is vrijwilliger Talitha van Wijk (social
worker/pedagoog) 6 maanden in Tanzania geweest
om HOPE te ondersteunen. Het was een positieve
tijd, ondanks dat het niet altijd makkelijk voor
Talitha is geweest. Tan-kids ziet dat Talitha een
belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de opstart van
dit project. Talitha heeft allereerst veel
ondersteuning gegeven bij het verbeteren van de
informatie voorziening en de communicatie.
Daarnaast heeft Talitha de counselor van HOPE
ingewerkt voor de begeleiding van de gezinnen. Zij
heeft hem een werkwijze aangeleerd en samen
hebben zij familiedossiers gemaakt. En natuurlijk hebben zij de gezinnen bezocht. Talitha
schreef tijdens deze 6 maanden een prachtige blog: http://tan-kids.nl/category/talitha/
In het najaar van 2015 ontving Tan-kids de eerste schenkingen van fondsen. Het grote
moment was aangebroken dat de vrouwen een businesstraining konden volgen en het
certificaat “entrepreneurschip” kregen. De leider Joshua is gestart met computer lessen
en Engelse les. Er zijn video opnamen gemaakt voor een korte promotieclip. Deze clip
kan zowel in Tanzania als in Nederland gebruikt worden voor promotiedoeleinden.
Eind 2015 bleek er meer expertise nodig te zijn om goede businessplannen te
ontwikkelen. Ook moest er nog beter nagedacht worden over het beleid rondom de
leningen die de vrouwen krijgen om hun bedrijfje op te kunnen starten. Op het financieel
overzicht van Tan-kids is daarom te zien dat de fondsbijdragen die voor deze leningen
bestemd zijn, nog op de bankrekening van Tan-kids staan. Dit geld is geoormerkt en zal
in de eerste helft van 2016 zijn bestemming gaan vinden.
En zo werkt men toe naar het moment dat de vrouwen hun eigen inkomen kunnen gaan
verwerven. Het pilot project loopt in het hele jaar 2016 door en zal daarna geëvalueerd
worden.
Joshua, de leider van HOPE, wordt
geconfronteerd met veel nood.
Vanuit de locale overheid, is hij
aangesteld als de verantwoordelijke
toezichthouder voor de kinderen in
de wijk. En zo komt het dat Joshua
regelmatig hulpvragen bij ons
neerlegt.
Zo bleek de 6-jarige Francis een
rolstoel nodig te hebben omdat zijn
opa hem niet meer kon dragen.
Opa en oma zijn erg arm en Tankids heeft kunnen helpen bij de
aanschaf van een rolstoel en het
inzetten van schoolsponsoring.

counselor Florence op huisbezoek

Ook werd een ernstig verwaarloosde kleuter(John) gesignaleerd in de buurt. Onze
Tanzaniaanse collega’s zijn op huisbezoek geweest en probeerden te ontdekken wat er
speelt in het leven van dit kind en zijn familie. Toen bleek dat er voor John alternatieve
zorg nodig was, hebben we dit samen voor hem kunnen regelen en financieren. John
krijgt goede 24-uurs zorg en scholing op een kostschool in de wijk.
TRAININGEN KINDERCOACHING EN EEN NIEUW PROJECTIDEE
Wij zijn niet alleen actief bezig met materiële hulpverlening voor de kinderen in Tanzania.
In juni 2015 hebben we opnieuw een training gegeven over de sociale en emotionele
ontwikkeling van het kind. (zie projectbezoek)
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Tan-kids heeft een basistraining
‘kindercoaching’ ontwikkeld, die bestemd is
voor leerkrachten, social workers en
iedereen die met kinderen werkt. In 2015
hebben we voor het eerst een
fondsaanvraag ingediend om dit werk
gefinancierd te krijgen. We zijn heel blij dat
we hiervoor een schenking kregen en we
zijn er trots op dat dit stuk van ons werk
ook doorgang heeft gevonden.

Tijdens de training ‘kindercoaching’ gebruiken we veel creatieve middelen. In Tanzania
wordt weinig gewerkt met spellen, verf, knutselmateriaal of poppenkast. Wij nemen dan
ook een koffer vol met materialen mee. Er is in Tanzania wel wat knutselmateriaal te
koop, maar er is weinig keus en het is vaak nogal duur. Ondanks dat we deze spullen
liever in Tanzania zouden aanschaffen, hebben we dus het meeste materiaal vanuit
Nederland meegenomen. Een enthousiaste vrijwilliger heeft voor deze training een aantal
mooie spellen gemaakt.
In de tweede helft van 2015 zijn wij in contact gekomen met een locale trainer, die ook
in de wijk woont waar wij werken. Zijn naam is Mr. Wein Peter Nyasi en hij is
gecertificeerd lifeskill trainer, opgeleid via Unicef. We hebben met hem verschillende
ideeën besproken hoe we het trainingswerk in Tanzania verder vorm kunnen geven.
Vanuit deze besprekingen is het plan ontstaan om een nieuwe, locale non-profit
organisatie op te starten. Vanuit deze organisatie kunnen de trainingen georganiseerd
worden. Ons streven is om het trainingswerk in Tanzania door locale mensen uit te
voeren.
Ook wil Mr. Wein Peter Nyasi een zgn. Learning Centre bouwen. Dit is een gebouw waar
kinderen (en volwassenen) terecht kunnen om allerlei scholing en training te krijgen. Ook
moet het een plaats zijn waar huiswerkbegeleiding beschikbaar is en er zal een
bibliotheek gevestigd worden. Hiermee is in 2015 een nieuw projectidee ontstaan waar
Tan-kids zich de komende jaren voor gaat inzetten. We vinden het bijzonder om te zien
dat het Learning Centre gebouwd zal worden in dezelfde wijk waar we van begin af aan
al werken. In dit gebied is veel nodig om de gemeenschap op te bouwen en Tan-kids kan
op verschillende manieren meehelpen om het leven van de kinderen te verbeteren.
PROJECTBEZOEK
In juni 2015 heeft Annette een projectbezoek gebracht aan locale partner Hope for the
future. Dit bezoek is van groot belang geweest voor het opbouwen van de samenwerking
en om de werkwijze van het pilot project Upendo Group beter af te kunnen stemmen.
Hierdoor kon het projectplan afgemaakt worden.
In deze periode is Talitha naar Dar es Salaam gekomen en kon zij samen met Annette
enkele kennismakingsbezoeken doen en zaken voor haar verblijf in Tanzania regelen.
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Natuurlijk was dit ook
hét moment om alle
moeders en de kinderen
te ontmoeten. Ze zijn
allemaal naar het
kantoor van Hope
gekomen waar stoelen
en zonneschermen
waren klaargezet om
hen te ontvangen.
Enkele bestuursleden
en vrijwilligers hebben
een heerlijke maaltijd
gekookt, terwijl wij
spelletjes met de
kinderen deden en hen
verftekeningen lieten
maken. Het officiële
gedeelte mocht
natuurlijk niet
ontbreken:
verschillende toespraken vonden plaats terwijl de mensen van de locale overheid beleefd
aanschoven. Na een heerlijk bord eten hebben we alle gezinnen nog een tasje met
kledingstukken gegeven.

tekeningen maken voor de kinderen in Nederland

Tan-kids had voor dit projectbezoek ook een netwerkoverleg georganiseerd. We hadden
vooraf een aantal verschillende collega-organisaties uit Dar es Salaam uitgenodigd. De
meeste van hen zijn naar dit overleg toegekomen. We hebben onze projecten kort
gepresenteerd aan elkaar en over enkele vraagstukken gediscussieerd. We konden veel
van elkaar leren en ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen.
Een mooi voorbeeld is het aanbod van een groep jongeren van de Give Back Foundation,
die HOPE geholpen hebben om AIDS voorlichting te geven op de scholen in de wijk.
Ook hebben we stilgestaan bij verschillende mogelijkheden voor locale fondswerving,
zodat de locale organisatie minder afhankelijk wordt van financiële steun uit het
buitenland.
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Tot slot van dit projectbezoek zijn Annette en Talitha samen naar Morogoro geweest voor
een 3-daagse basistraining kindercoaching. Deze is gegeven aan een team leerkrachten
van een basisschool. De training is positief ontvangen en men vroeg of Tan-kids terug wil
komen voor een vervolgtraining.
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Professionaliteit
In 2015 hebben we regelmatig kunnen werken aan het bevorderen van onze
deskundigheid en het opbouwen van ons netwerk.
Op 11 mei en 28 september bezochten wij de netwerkdagen “een gezin voor ieder kind”
van Better Care Network. BCN is een netwerk van organisaties in Nederland die hulp
bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Tijdens
deze dagen wordt onze kennis verbeterd en worden we scherper op onze missie. Dit
helpt ons om samen met onze locale partners goede keuzes te maken voor de kinderen
in Tanzania.
Op 13 maart was Tan-kids met enkele andere organisaties uitgenodigd om bij Wilde
Ganzen te komen kennismaken. Ondanks dat het project Upendo Group niet binnen de
criteria voor een samenwerking valt, was het goed om met elkaar van gedachten te
wisselen. Voor toekomstige projecten weten we elkaar nu goed te vinden.
Samen met Impulsis heeft Wilde Ganzen op 25 september een themadag “Lokaal
ondernemen” georganiseerd. Tan-kids heeft verschillende seminars kunnen bijwonen en
op beginnend niveau haar gedachten kunnen voeden over het wel en wee van
economische projecten.
Op 26 september heeft stichting Ifoza een kennisuitwisseling georganiseerd voor
stichtingen die net als wij in Tanzania werken. Er zijn diverse “tips en weetjes”
uitgewisseld en het was vooral een dag vol herkenning!
En zo breidt ons netwerk zich uit. Een mooi voorbeeld is dat we in contact kwamen met
een “in Nederland wonende Tanzaniaan”. Tijdens een kennismakingsafspraak bleek dat
hij economie heeft gestudeerd en bereid is om mee te kijken naar de businessplannen
van de Tanzaniaanse vrouwen. Wij maken sindsdien dankbaar gebruik van zijn feedback.
Ook in onze eigen regio zijn er nieuwe contacten en initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld
tijdens de Meet&Match markt van de Doetinchemse Uitdaging. Voorafgaand hebben wij
gebruikt gemaakt van een bijbehorende workshop, waarin wij nieuwe dingen hebben
geleerd over het samenwerken met bedrijven.
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Financiële verantwoording
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