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GROEI EN BLOEI
Beste nieuwsbrieflezers,

De hulpverlening die wij mogen geven GROEIT
EN BLOEIT!

Stichting Tan-Kids
Slotlaan 2,
7006 HD Doetinchem
M: 06 37289585
Bankrekeningnummer:
NL84INGB0006475295

De kwaliteit van het werk gaat momenteel met
sprongen vooruit en dat heeft vooral te maken met
de expertise van onze Tanzaniaanse collega’s én
verbeteringen in de samenwerking.
We zien de kinderen, de gezinnen en het team van
social workers opbloeien!! Prachtig hoe de
puzzelstukjes op hun plaats vallen. Ons bezoek in
juni 2017 kunnen we met recht een “doorbraak”
noemen.

HET HULPPROGRAMMA
De basis van ons werk ligt in een hulpprogramma voor kinderen en gezinnen.
Dit programma is in het afgelopen jaar (verder) ontwikkeld door social workers
Wein Peter en Annette Klijnsma. Wij noemen het programma Family Based
Child Care (FBCC). Momenteel doen er 32 kinderen en 16 gezinnen mee. Wij
zijn al onze donateurs bijzonder dankbaar voor hun steun en vertrouwen!!
Dit programma voorziet in
schoolsponsoring, voeding, medische
zorg en gezinsbegeleiding. Door eerst
te voorzien in de basisbehoeften van de
kinderen, kan de (vaak alleenstaande)
ouder de rust vinden om te reflecteren
op zijn/haar (armoede)problematiek.
De gezinsbegeleiding is erop gericht het
gezin sterker te maken, bijvoorbeeld op
het gebied van wonen, werken, netwerk,
opvoeding, beroepstraining en sociaalemotionele vaardigheidstraining.
Onze collega’s hebben hun handen vol! Het kost veel tijd en energie om ieder
gezin te bezoeken en hen op de goede weg te helpen. Daar komt bij dat het
voor begeleidingswerk moeilijker is om fondsen te werven dan voor “concrete”
dingen zoals schoolboeken of een schooluniform.
Als onze collega’s hun reguliere werk laten liggen om de gezinnen te helpen,
moeten zij zelf natuurlijk ook eten en hun auto voorzien van brandstof!
Vandaar dat wij heel blij zijn met het ontvangen van vrije giften, die we kunnen
inzetten voor dit werk. We zullen ons de komende tijd extra inzetten om
fondsen te werven voor de gezinsbegeleiding.

VERTROUWEN EN NIEUWE HOOP
In juni vertelden enkele moeders dat zij het voor elkaar hadden gekregen om
zelf een deel van de schoolkosten te betalen. Het gaat om enkele euro’s,
bijvoorbeeld voor examengeld of enkele schoolmaaltijden, maar het zijn echt
doorbraken in vertrouwen en hoop! Eén van de moeders had frisdrank en
pinda’s gekocht om deze overwinning met ons te vieren.

NIEUWS VAN HET KINDERTERREIN
Deze foto is van afgelopen
zaterdag en je kunt zien dat
men bezig is de langverwachte tent op te zetten!
Een droge plek…een
schaduwplek…waar de
kinderen hun boekjes
kunnen lezen, huiswerk
kunnen maken én toneelles
krijgen. We zijn nog in
afwachting van enkele
subsidies die bestemd zijn
voor de Engelse lessen en de computerlessen. Al deze leeractiviteiten hebben
op hun eigen manier een bijzondere impact op het leven van de kinderen!
Ander goed nieuws is dat de bouw van het kantoor en de keuken gestart kan
worden met de eerste donaties! We ontvingen totaal € 5.875,- voor dit doel en
we zijn de gulle gevers enorm dankbaar! De komende maanden gaan we
verder met de fondswerving van de overige € 8.000,-

PILOT PROJECT JOB CREATION
Samen met onze nieuwe en superenergieke collega Abel Danius in Dar es
Salaam werken we aan de voorbereidingen van een nieuw project “Job
Creation”. Momenteel wordt het vertalen van de trainingsmaterialen (voor de
business training van Missional Business Centre) in gang gezet.
Ook werken we binnen dit project sinds kort samen met Work4Aliving in Dar es
Salaam die een prachtige basistraining aanbiedt. Men noemt deze training “job
readiness” en het gaat dieper in op motivatie en werkhouding. Ook worden er
basisvaardigheden geoefend die nodig zijn om werk te vinden of een bedrijfje
te starten.
Onze businesscoach heeft ontdekt dat veel mensen in ons project dit nodig
hebben. Wij zijn benieuwd hoe de eerste deelnemers dit gaan ervaren! We
hebben 16 personen gesponsord die deze week zijn begonnen. De
verwachting is dat deze cursus een goede basis legt voor hen die (in 2018)
willen deelnemen aan de business training.

HELP JE MEE BIJ DE GROEI EN BLOEI VAN DE KINDEREN IN ONS
PROJECT?
Iedere euro is
waardevol! Wij
zijn heel blij met
iedere gift, klein
en groot! Help
ons mee en wordt
vriend van
stichting Tan-kids
door ons werk
maandelijks te
ondersteunen!!
GIFTEN ZIJN
FISCAAL
AFTREKBAAR
EN WELKOM OP
BANKREKENING
IBAN NL84 INGB
0006475295 t.n.v.
Stichting Tan-kids
te Doetinchem.
Ook kun je ons enorm helpen door in jouw omgeving een school, kerk of
sportclub te vragen of ze een sponsoractie voor Tan-kids willen doen. Bel ons
gerust om hierover van gedachten te wisselen! (06 37289585)
Een zonnige groet uit Doetinchem van het team stichting Tan-kids.
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