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Al schrijvend aan het jaarverslag 2015, bekruipt ons opnieuw dat
blijde en dankbare gevoel over de vele mooie dingen die we
konden doen voor de kinderen in Tanzania. U leest het binnenkort
in het jaarverslag dat wij naar u zullen opsturen. Omdat in het
jaarverslag veel staat opgeschreven over de verschillende
facetten van ons werk, willen we u in deze nieuwsbrief voorstellen
aan John.

Het verhaal van John
Het verhaal van John laat zien
hoe wij ook op alternatieve
manieren meehelpen in de
zorg en opvang van
weeskinderen.
In het najaar van 2015 vertelt
onze collega Wein dat hij een
nieuw vriendje heeft. Zijn naam
is John en hij noemt hem “little
John” want ach…het is nog
maar een kleuter!
John zwerft doelloos rond in de
buurt en heeft vaak honger. Als
Wein hem wat vaker benadert
en ook contact met de familie
legt, krijgen we te horen dat Johns moeder hem heeft verlaten
toen hij 6 maanden was.Omdat de borstvoeding te vroeg
is gestopt zuigt John op zijn arm, waar een fors litteken zit. Zijn
vader zwerft op straat en gebruikt drugs.
Vanaf dat moment gaat een tante voor hem zorgen. John kan
daar niet steeds verblijven en daarom is hij ook regelmatig bij zijn
opa en oma. De opa en oma van John hebben een locale bar en
op een dag ontdekt Wein dat John weleens alcohol drinkt. Er is
onvoldoende toezicht. Opa en oma zijn nooit naar school geweest
en zijn niet in staat om een school voor John te betalen. Wein legt
de zaak aan ons voor. Wat kunnen we doen voor little John? We
starten een onderzoek.

Van l naar r: collega Wein, opa, vader, oma, twee tante”s.
op de voorgrond John en middenachter collega Joshua.

Huisbezoek

Allereerst gaat Wein op huisbezoek om te polsen hoe opa en oma
het vinden als er hulp komt voor hun kleinzoon. Het zijn liefdevolle
mensen en ze schamen zich dat ze niet voor John kunnen
zorgen. Toch zouden ze hulp erg fijn vinden en ze gaan akkoord
met verder overleg. Vervolgens gaan Joshua en Talitha ook met
Wein mee en raken zij betrokken bij deze familie.
Als we onderzoeken welke steun er beschikbaar is en wat het
beste voor John zou zijn, komen we samen tot de conclusie dat
John alternatieve 24-uurs zorg moet krijgen. Hij kan bij zijn familie
onvoldoende terecht en er is onvoldoende stabiliteit. Dit heeft een
negatief effect op zijn ontwikkeling. Zelfs al zouden we helpen met
schoolgeld, dan zal hij onvoldoende kunnen leren omdat zijn
leefomgeving niet veilig is.

School

En zo komt John in januari 2016 op een kostschool in de wijk
terecht.Annette heeft de school in februari bezocht. Het
kleinschalige schooltje kan John geven wat hij nodig heeft: heel
veel aandacht, gezond en lekker eten en wat dacht je van de
mogelijkheid om bij de ‘mama” (verzorger) in bed te slapen?
Daardoor kan zijn basisvertrouwen gaan groeien.
Omdat deze nieuwe school nog niet zoveel kinderen op de
kostschool heeft, is er veel tijd en aandacht voor John. Uit de
gesprekken heeft Annette kunnen opmaken dat men met
pedagogisch inzicht handelt en het personeel laat een liefdevolle
houding naar de kinderen zien.

Van l naar r : Opa, schooldirector Mrs. Bahati en collega Joshua

Inmiddels hebben wij het eerste rapport van John ontvangen en
dat ziet er goed uit! Het verhaal van John laat zien hoe belangrijk
het is om de situatie van een kind zorgvuldig te bekijken en niet
zomaar geld voor school te geven of het kind naar een weeshuis
te brengen.
Tan-kids is nu dus de uitdaging aangegaan om de zorg en
scholing van John te gaan betalen. De eerste helft van 2016
kostte €480 en is betaald.
De scholing, de 24uurs zorg, het eten, de kleding enzovoort kost
op deze school 80 euro per maand. En dat is lager dan bij de
andere privéscholen. Er is een flinke competitie gaande onder de
privéscholen in Dar es Salaam. Dit leidt tot verbetering van de
kwaliteit en scherpere prijzen. Er zitten inmiddels 8 kinderen uit
ons project op deze school. (we krijgen zelfs al korting! )
WIE O WIE ZOU LITTLE JOHN FINANCIEEL WILLEN
ADOPTEREN?
Wie zou zich willen inzetten om 80 euro (of samen met een
andere groep €40,-) per maand te gaan betalen?
Welk bedrijf?
Welke sportclub?
Welke jongerenclub?
Welke hobbyclub?
Welke kerk?
Welke school?
Welk team?
Of zou jij een eenmalige actie willen doen? Of heb je andere
ideeën? Laat het ons weten! info@tan-kids.com of bel:
06 3728 9585.
Dankjewel!
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