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Beste nieuwsbrieflezers,
Een heerlijke zomer
Terwijl we in Nederland genieten van prachtig zomerweer, horen wij onze collega’s in
Tanzania zeggen dat ze het zo koud hebben. Als het wat waait en ruim 20 graden is worden
er truien aangetrokken! En terwijl de Nederlandse kinderen uitkijken naar de zomervakantie,
zijn de kinderen in Tanzania aan het einde van hun vakantie gekomen. Deze week gaan ze
allemaal weer, tot eind november naar school. Klinkt dat logisch, dat ze “allemaal” weer naar
school zullen gaan?

Wordt
sponsor!

Wordt
vriend(in)

Help Tan-Kids en
wordt sponsor!

Van de Stichting
Tan-kids!

De spanning van het fondswerven
Half juni was het voor ons nog steeds niet duidelijk of
er voldoende donaties zouden zijn voor alle kinderen.
Wat spannend! En welk kind gaat dan wel verder en
wie niet? Je snapt wel dat we daar niet over wilden
nadenken!
Totdat er plotseling extra donaties van particulieren
binnenkwamen en er toch nog een toezegging van
een vermogensfonds binnenkwam. Wat een opluchting! Samen met Wein en Bahati (de
directrice van de Kigolu school) hebben we op whatsapp een digitaal feestje gevierd!
Wij kunnen niet anders dan ons verwonderen en blij zijn dat we weer opnieuw alle 32
kinderen naar school kunnen laten gaan
HARTELIJK DANK AAN AL ONZE SPONSORS EN DONATEURS!

Jaarverslag 2017
In 2017 gaf ieder kind dat lekker kan eten, spelen en naar school kan gaan ons
blijdschap en energie om ons mooie werk te doen. U leest er meer over in ons
jaarverslag: http://tan-kids.nl/wp-content/uploads/2018/05/Jaarverslag-2017-def.pdf

Promo video
Wat gaaf dat Care4needs uit Nederland naar Tanzania
kwam om gratis een mooie promotie film te maken. Samen
met collega Wein, Lychelle en Redmar (van Care4needs)
bezocht Annette een aantal gezinnen en scholen die
hebben meegewerkt aan de film. Het waren intensieve
dagen, omdat we niet op één locatie werken en veel heen
en weer moesten rijden. De video is opgebouwd aan de
hand van de verschillende onderdelen van ons
hulpverleningsprogramma en wordt aan elkaar gepraat door Wein en Annette. We zijn heel
blij met het resultaat!
Klik op de knop en zie wat een positieve impact er inmiddels is bereikt!

Hongerige social workers
Het doel van het projectbezoek van Annette was,
om de kwaliteit van de hulpverlening te
verbeteren en om de samenwerking met de lokale
Tanzaniaanse collega’s te versterken en uit te
breiden. Aan dit doel hebben we gewerkt door
een 5-daagse training te organiseren voor social
workers.
14 social workers met passie voor de armen in hun
community, zijn op onze training geweest. Wat een grote offers hebben zij gebracht om
erbij te kunnen zijn!
Zo ontdekten Wein en Annette dat de helft van de groep zonder ontbijt op de training
kwam. Toen we wat doorvroegen (wat ze heel moeilijk vonden!) bleek dat ze de avond
ervoor ook niet hadden gegeten. Alleen onze (gratis aangeboden) lunch tijdens de
pauze was dus wat men kon eten. Simpelweg omdat er geen geld was. De één was al
z’n geld kwijt aan de busreis, de ander had een ziek familielid die het laatste geld
nodig had. We werden er stil van en hebben met een brok in onze keel de mensen
voorzien van wat er nodig was.
Tegelijkertijd was de training zeer geslaagd en oversteeg het de verwachting van ons
allemaal! De social workers bleken ook nog een andere honger te hebben:
leergierigheid! Ook deze honger kon worden gestild!
Het uitreiken van het certificaat ging gepaard met mooie presentaties van ieders werk.
Het was een vrolijk afscheid, dat gepaard ging met tientallen foto’s en selfies. We
hopen elkaar binnen een jaar weer te zien voor de vervolgtraining.

Mango’s, mais, marketing en money
Social worker en pastor Raymond is inmiddels al enkele keren
geïntroduceerd. In april hebben we hem in zijn buurthuis in
het dorpje Msata bezocht. Ook zijn we bij
2 (zeer arme!) gezinnen thuis geweest.
Raymond is met zijn team op onze training in Dar es Salaam
geweest en we zijn onder de indruk van hun toewijding.
Daarnaast is het waardevol dat Raymond 10 jaar als social worker bij de overheid heeft
gewerkt. Zijn ervaring, zijn netwerk, zijn studie; het help allemaal mee om professioneel te
kunnen samenwerken.
Deze maand starten we met hem het Msata Farming Plan op waardoor 10 gezinnen met zo’n
40 kinderen hulp gaan ontvangen. Raymond en Christopher (zie promo video) gaan in Msata
4 acres (16.000 m2) land kopen, waar de gezinnen groente en fruit leren verbouwen.
Christopher gaat de agrarische training geven en leert hen over money management. En
Raymond gaat de families coachen en het FBCC programma coördineren. We houden je op de
hoogte!

Help je mee?
Behalve het overmaken van geld, zijn er veel manieren om ons werk te ondersteunen.
Je helpt ons geweldig mee door bijvoorbeeld:
*
*
*
*

onze berichten op facebook te liken en te delen
onze nieuwbrief door te sturen naar je vrienden en familie, je collega’s of je buren
een sponsoractie te organiseren met je team, je buurt, je klas of je club.
jouw lege inktcartridges aan Tan-kids te doneren, via het recycling programma
van 123inkt.nl.

Dankjewel voor je belangstelling en je support!
Het team van stichting Tan-kids wenst jou een mooie en gezonde zomer toe!
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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.

