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Cakes,
budgets en
mindsets

Wordt
vriend(in)
Van de Stichting
Tan-kids!

Lees hier meer!

Beste nieuwsbrieflezers,
Waar beginnen we met al ons nieuws? Er gebeurt zóveel…teveel om in deze nieuwsbrief te
vertellen, maar laten we beginnen met het SUPERnieuws:

Welkom Sifa!
Wij feliciteren jullie
met de geboorte
van jullie
dochter en zusje
Sifa!

Sifa
Misschien heeft u het al gelezen op facebook?
Op 5 februari hebben Tracy (11 jaar) en Grace (4 jaar) een zusje
gekregen: Sifa (praises), dochter van onze Tanzaniaanse collega
Wein en zijn vrouw Victoria.
De afgelopen weken stonden in het teken van kraamzorg en
ziekenhuiscontroles; allemaal belangrijke en tijdrovende zaken
waar de familie zelf voor moet zorgen. Er zijn geen regelingen, vergoedingen of
voorzieningen. Zaken die wij in Nederland “vanzelfsprekend” noemen. Wat een verschil! We
zijn heel blij dat het goed gaat met Sifa.

Crisishulp
Voordat Sifa geboren werd, heeft Wein in januari veel extra zorg gegeven aan een
aantal kinderen die in moeilijkheden terecht kwamen. We zagen ook hoe belangrijk het
netwerkoverleg is dat hij initieert: samenspraak met de familie, de school, de kerk en
de lokale overheid.
Voor één van onze tieners werd daardoor voldoende opvang gevonden toen ze zonder
pardon op straat werd gezet. Ze weigerde namelijk om thuis te blijven van school toen
haar tante vond dat ze voor haar moest werken. De jeugd coaching bood haar de nodige
steun en gaf haar het lef om toch naar school te gaan en te vertrouwen op onze hulp.
Ze had al zo hard gevochten om überhaupt naar de middelbare school te kunnen gaan!
We zijn trots op haar. Bij ons op kantoor was het bijzonder om een aantal gulle giften
te ontvangen, die we konden gebruiken om haar binnen een week op een goede
boardingschool te plaatsen. Deze middelbare school is in beeld gekomen, nadat we voor
enkele andere tieners ook een “veilige” plek zochten.

De scholen
Inmiddels hebben we met 4 scholen goed
contact opgebouwd. Het zijn privéscholen, die
Engelstalig onderwijs geven. Het gaat om
kleuter-, basis-, middelbaar- en
beroepsonderwijs.
In april gaan Wein en Annette de scholen
bezoeken om de samenwerking te bespreken.
Sommige scholen zijn bereid om ons korting te
geven. Andere scholen willen graag een paar
gratis plaatsen geven aan kinderen die in nood zijn en willen daarbij graag gebruik maken van
onze gezinsbegeleiding en monitoring.
Wij zijn blij met deze ontwikkelingen en kijken er naar uit om de kinderen en de scholen
te gaan bezoeken.

Projectbezoek in april
Annette gaat 3 gevarieerde weken in
Tanzania tegemoet. Naast de genoemde
schoolbezoeken, zal zij voor het eerst een
training gaan geven over het nieuw
ontwikkelde programma. Wein nodigt
hiervoor studenten van de universiteit uit.
Hiermee hopen we versterking voor zijn
team te vinden. Ook zullen enkele andere
social workers deelnemen aan de training,
omdat zij interesse hebben in ons
programma.
Eén van hen is social worker en pastor
Raymond. (rechts op de foto) Na 10 jaar
werkervaring als social worker bij de
overheid, is Raymond in het dorpje Msata
gaan wonen. Dichtbij deze zeer arme
mensen zoekt hij manieren om hen te
helpen.
Msata ligt 2 uur rijden van Dar es Salaam.
Het raakt ons, om te horen dat sommige
kinderen niet naar school gaan omdat ze
water moeten halen, of omdat de enkele
euro’s voor een schrift of schooluniform er
niet zijn.

Opnieuw ontmoeten we een man met een
enorme passie en visie voor de armen.
Raymond komt met zijn team onze training
bijwonen en wij zullen een bezoek aan het
dorp gaan brengen.
De laatste dagen van ons bezoek zullen ook
heel bijzonder gaan worden. Stichting
Care4needs komt dan een professionele
promotievideo voor ons maken! Wat een
kostbaar geschenk voor een klein goed doel
als de onze!

Werk en inkomen
Op dit moment is er een regeling van kracht waarbij de lokale overheid land ter beschikking
stelt voor landbouwactiviteiten. Zowel Wein als Raymond onderzoeken de mogelijkheden om
hiermee werk en inkomen te verschaffen aan de gezinnen in ons project. Onze vrijwilliger Deo
stelt samen met hen een plan op en als het er goed uitziet kunnen we hen voorzien van een
startkapitaal en het geld dat nodig is voor de agrarische trainingen.
Ook zijn we bezig met het beschikbaar stellen van naailessen waar vrouwen leren om een
hippe tas en haarband te maken. De bijbehorende marketing lessen gaan hen wegwijs maken
op social media, zodat zij een digitaal netwerk gaan creëren voor de verkoop van hun
producten.
Een leuk verhaal om te lezen: http://tan-kids.nl/cakes-budgets-en-mindsets

Engelse les
Stichting Paulien geeft ons al voor de derde keer vertrouwen met een mooie donatie. Dit keer
is het bestemd voor Engelse les op het kinderterrein. Daar kijken de kinderen én enkele
moeders naar uit! Het leren van Engels is hard nodig voor de kinderen die dit mislopen op de
basisschool. Ze hebben dit nodig om op de middelbare school de lessen te kunnen volgen,
want daar wordt les gegeven in het Engels. Ook is Engels belangrijk voor de kinderen en de
moeders die nog gaan leren om een computer te gebruiken
Hartelijk dank Stichting Paulien! Er zal een nieuwe wereld voor hen opengaan.

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 - 37 28 95 85.

Hartelijk dank aan al onze nieuwsbrieflezers, voor je belangstelling en support!
Samen brengen we gezond geluk bij de kinderen in Tanzania!
Een zonnige wintergroet uit Doetinchem van het team stichting Tan-kids.
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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.

