Bekijk de webversie

Oktober 2018

Durven we te zeggen dat we sterker zijn dan de armoede?
Zijn we opgewassen tegen de immense problematiek van de armoede op de wereld?
Het antwoord is JA!!
De cijfers vertellen ons dat de voortuitgang, ook in Afrika aanzienlijk is. Wereldwijd is de
middenklasse gegroeid. En dat is goed nieuws!
Druk op onderstaande video om met je eigen ogen te zien hoe wij daarmee bezig zijn in
Tanzania. Kijk en geniet van “ons kleine bijgedragen steentje” dat grote impact heeft in het
leven van tientallen kinderen en gezinnen!

Wordt
vrijwilliger!

Wordt
vriend(in)

Het verhaal
van Deogratias

Van de Stichting
Tan-kids!

Het Tan-kids team
In november gaan we met het Tan-kids team genieten van ons jaarlijkse etentje. We
zijn met 9 personen (bestuur en vrijwilligers): Rob en Annette Klijnsma, Eunice van der
Ster, Tim Nahuis, Deogratias Buyonje, Edgar en José Nahuis, Sander Wassink en Christi
van Noppen.
Het is een mooi moment om onze successen te vieren!

1, 2, 3!
Wist je dat ons hulpprogramma zich gaat
uitbreiden naar 3 verschillende plaatsen?
De pijlen wijzen dit aan: het gaat om 2
buitenwijken van Dar es Salaam en het
dorp Msata.
Nadat we in april een training over ons
programma hebben gegeven, zijn de
trainees terug gegaan naar hun wijk of
dorp. Daar zijn zij achter de schermen hard aan de slag gegaan met het leggen van contact
met kinderen, ouders, overheid, kerken en andere organisaties.
Vorige maand heeft Annette hen bezocht om inventarisatiegesprekken te voeren. Het zijn
mensen met veel liefde voor hun medemensen en ze brengen grote offers om hen te helpen.
Wat een veelbelovende teams en wat leren we veel van hen: over het delen van wat je hebt,
over geduldig zijn en over respect hebben. Het waren indrukwekkende bezoeken.

Alle 3 op een rij:
1. Mongo landege is de buitenwijk van Dar es Salaam
waar we van begin af aan actief zijn en met collega
Wein het hulpprogramma hebben ontwikkeld. Alle
programma onderdelen zijn daar nu in grote of
kleine mate in werking: gezinsbegeleiding,
schoolsponsoring, business training, money
management, medische zorg, voorlichting gezonde
voeding en educatieve activiteiten; zoals de Engelse
lessen die nu worden gegeven op het kinderterrein.
2. Het dorpje Msata is de plaats waar we met
Raymond en Christopher 4 acres (1,6 ha)
landbouwgrond hebben gekocht. Het land is
geploegd en de agrarische training is begonnen. De
10 families die hieraan meedoen krijgen een stukje
land waar zij groente en fruit leren te verbouwen.
Er horen zo’n 40 kinderen bij deze families. Zodra
de fondsen hiervoor binnen zijn krijgen zij
gezinsbegeleiding en schoolsponsoring aangeboden.
Op dit moment vinden er nog veel crisissen plaats en
bieden we noodhulp met de middelen die we
hebben.
3. De andere buitenwijk van Dar es Salaam waar we
werken heet Zavara. We werken samen met een
geweldig 8 koppig team, dat ervan droomt dat op
een dag alle kinderen in deze nieuwe wijk naar
school zullen gaan!
Zij motiveren de (vaak ongeschoolde) ouders om hun
kinderen naar hun peuter/kleuterschool te brengen
waar zij een gratis maaltijd krijgen. En dat
extraatje helpt hen over de streep! Het team in Zavara vraagt of wij kindercoach trainingen
willen geven voor de leerkrachten en gezinsbegeleiders. Ook is er schoolsponsoring en
businesstraining nodig voor de gezinnen.

De sponsoring
De vermogensfondsen die wij aanschrijven worden overstelpt met aanvragen van goede
doelen zoals wij. Vandaar dat wij meer dan voorheen op zoek zijn naar mensen,
bedrijven, scholen en kerken die een sponsoractiviteit, collecte of spaaractie willen
doen.
Daarbij willen we ook meer gebruik gaan maken van het crowdfunding platform waar
wij deel van uitmaken. Vrijwilligers Sander en Edgar gaan hier binnenkort mee aan de
slag.
Misschien vind je het leuk om in december jouw zelfgebakken oliebollen te verkopen
voor de scholing van een kind in Tanzania?
Of wil jij een keer je verjaardag vieren en van “jouw envelopjes” een jaar lang
medische zorg aan een kind geven?
Of heb je een ander tof idee? We horen graag van je!
Iedere euro helpt! Samen met jou zijn we sterker dan de armoede!
Dankjewel voor je belangstelling en support!
Het team van 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.

