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Beste nieuwsbrieflezers,
De laatste nieuwbrief van een jaar is altijd een beetje speciaal. Een terugblik maakt ons
dankbaar en een vooruitblik geeft ons hoop en energie omdat er zoveel nieuwe kansen voor
ons liggen.
Kansen op beter onderwijs, gezonde voeding en medische zorg voor de kinderen in Tanzania!
Kansen om hun families te helpen om sterker te worden en op hun eigen benen te kunnen
staan. Lees in deze brief hoe wij daar op dit moment mee bezig zijn.
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De 'Cake-Daddy'
De vader van Samson heeft een nieuwe naam! Zijn enthousiasme voor het leren bakken
van een cake maakte hem vorige week tot de ‘cake-daddy’ van de groep.
Zijn “echte” naam is Clement Masanja en hij is sinds een half jaar, samen met zijn vrouw en
kinderen in ons hulpprogramma opgenomen. Het gezin verkeerde in zeer tragische crisis. De
beide ouders waren langdurig ziek waardoor er geen inkomen was. Dochtertje Martha
overleed dit voorjaar aan leukemie, en tot overmaat van ramp overleed ook zijn broer, die
hen financieel ondersteunde.
De directrice van de school waar wij veel mee samenwerken, informeerde ons hierover. Wij
konden Samson met onmiddellijke ingang opnemen in het schoolsponsorplan. En de school
heeft de kosten van de jongste zoon op zich genomen. In juni hebben we het gezin bezocht en
hen direct voorzien van dringende medische hulp. Het gaat inmiddels veel beter met hen,
ondanks dat het rouwproces van Martha een diep verdriet met zich meebrengt.
Vorige week waren de ouders van Samson allebei aanwezig op de business training. Deze
training was speciaal georganiseerd voor mensen in ons project. Wat bijzonder om hen als
echtpaar erbij te hebben! Collega Wein vertelde dat ze een opvallende positieve bijdrage
hebben geleverd tijdens de lessen en de workshops. Binnenkort zullen we op facebook en op
de website uitgebreid verslag uitbrengen van deze trainingsweek.

Schoolsponsorplan 2018
Collega Wein is heel wat dagen op stap geweest met de kinderen die overgaan naar een
nieuwe school. Inmiddels heeft hij alle inschrijvingen geregeld. De kinderen in Tanzania
hebben nu vakantie en we verwachten binnenkort hun schoolresultaten.
Op dit moment wachten we vol spanning op toekenningen van fondsen waar wij
donaties hebben aangevraagd. Vol spanning... want er moet nog veel geld binnenkomen
om alle scholen op tijd te kunnen betalen. Wij hopen van harte dat alle 32 kinderen in
januari 2018 naar school kunnen gaan. (enkele nieuwe kinderen staan voorlopig op de
wachtlijst)

Het kinderterrein
Wat hebben veel kinderen en jongeren inmiddels de weg
gevonden naar het kinderterrein!
Kinderen komen uit school even langs om een boek te zoeken
of omdat zij op de toneelclub zitten. Het zijn vooral de
middelbare scholieren die op het kinderterrein een rustige
studieplek vinden. Thuis is er vaak geen plaats voor hen en moeten ze direct aan de slag met
allerlei klusjes. Soms sturen zij ons een videobericht, waarin ze ons even laten weten hoe blij
ze zijn met deze fijne studieplek!

Mag ik je wat vertellen?
Wat ons bijzonder raakt is dat er over het algemeen weinig
positieve aandacht is voor de kinderen in Tanzania. Hun
persoonlijke verhalen zijn soms erg triest.
Collega Wein heeft kennis en ervaring op het gebied van
kinderbescherming en samen overleggen we hoe we in iedere
unieke situatie het beste kunnen helpen. Onze gezamenlijke passie en visie is een krachtbron
om op te komen voor de kinderen die op ons pad komen.

Sport, speel, sponsor!
Fiets, Ren, maak muziek, kook, bak, knutsel of zing voor de kids in Tanzania! Een leuke
sponsoractie is zo gaaf om te doen! Bezorg jouw team, jouw buurt, club, kerk of school
een onvergetelijke activiteit! Bel ons op 06 3728 9585.
HET BESTUUR EN DE VRIJWILLIGERS VAN STICHTING TAN-KIDS WENSEN JOU HELE
GEZELLIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2018!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u annette@tan-kids.com toe aan
uw adresboek.

