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5 jaar Stichtig Tan-kids

Vanaf de oprichting van onze stichting tot nu, is er veel werk verzet om (wees) kinderen in
Tanzania zo goed mogelijk te helpen. De situaties zijn vaak bijzonder schrijnend en we
richten ons iedere keer weer, eerst op de scholing, het eten, de medische zorg en een veilig
onderkomen voor het kind. Daarna gaan we de familie van het kind begeleiden met de
verschillende programma onderdelen die we inmiddels op poten hebben gezet.
Een paar cijfers over wat we in de afgelopen 5 jaar tot stand hebben gebracht:
Jeugdhulpverlening: Van 10 naar 62 kinderen
Gezinsgerichte hulp: Van 0 naar 30 families
Trainingen:
7
van 1 naar 3 teams
Lokale partners:
met totaal 16 collega’s
Team Tan-kids:
van 4 naar 9 vrijwilligers
En last but not least helpen we voortdurend
mee bij de opbouw van het kinderterrein van
Share to Grow.

Veel kinderen krijgen onvoldoende
medische zorg.
Doneer hier een ziektekostenverzekering!
25 euro per kind per jaar.

Er is nog maar 1 picknick tafel
op het kinderterrein voor 22 kinderen
die op de Engelse les komen.
Doneer hier voor een stoel (€22)
of een tafel (€28)

Te kleine jas!
We zijn heel dankbaar dat we sinds kort 10 nieuwe families ondersteunen met ons programma
Family Based Child Care. 30 (van de 40) kinderen uit deze families hebben wij inmiddels
voorzien van schoolspullen. Op dit moment ondersteunen we dus maar liefst 30 families en 62
kinderen!
We groeien uit ons jasje! Het is hoog tijd voor extra hulp, zodat wij het toenemende aantal
Tanzaniaanse Social Workers kunnen trainen en op weg kunnen helpen met het programma.
In maart hebben wij deze hulp gevonden bij Martine Stoppelenburg van Bureau Internationale
Samenwerking (BIS) te Tilburg. Martine heeft 17 jaar ervaring in de wereld van internationale
(ontwikkelings)samenwerking. De adviezen en aanpak spreken ons erg aan! Martine adviseert
ons over de projectontwikkelingen en doet fondswerving.

Nieuwe kinderen, nieuwe plaatjes!
De kinderen van de 10 nieuwe families wonen in kleine
dorpjes, twee uur rijden van Dar es Salaam.
Je zult steeds vaker de zo typerende beelden van “lemen
hutjes en trieste kinderen op blote voeten” gaan zien. Dat is
hoe het is. De kinderen die wij helpen gaan niet naar school
en komen uit gezinnen met heel veel nood en armoede. We
werken in deze dorpen samen met collega’s Raymond,
Christopher, Agnes en de plaatselijke kerkjes.

Wanneer ben jij jarig?
Verjaardagen zijn in Tanzania niet zo erg in beeld als bij ons.
Wij zijn gewend om elkaar te feliciteren en kadootjes te geven.
Wil jij dit jaar met jouw verjaardag eens graag een kind in het
zonnetje zetten? Dat kan!
Veel nieuwe Tankids gaan nog zonder ontbijt naar school. Met
jouw verjaardagsactie gaat dat veranderen!

Wat kun je doen?
1. Stuur een leuke foto van jezelf naar info@tan-kids.com
2. Vermeld daarbij je naam, hoe oud je wordt en waarom je deze actie wilt.
3. Wij zetten dit voor jou op onze crowdfundingpagina en sturen je daarna de digitale link.
4. Vervolgens deel jij deze link op je social media en je zult zien dat je zonder enige
inspanning al snel een leuk bedrag bij elkaar kunt krijgen.
5. Je hoeft niets te doen, het geld komt vanzelf op onze bankrekening o.v.v. jouw
naam/verjaardagsactie. Dankzij onze korte en directe lijntjes met Tanzania, kunnen de
kids een maand later al van hun ontbijtjes gaan genieten! Iedere 10 euro levert een maand
lang ontbijtjes voor een kind op!
PROBEER HET EENS EN ONTDEK HOE GAAF JOUW VERJAARDAG ZAL ZIJN!

Rest ons al onze vrienden en sponsors van harte te bedanken voor de geweldige support
van de afgelopen 5 jaar! We hopen dat jullie bij ons betrokken willen blijven, zodat we
kunnen doorgaan met het brengen van GEZOND GELUK naar de kinderen in Tanzania!
Een voorjaarsgroet uit Doetinchem van het team van Tan-kids

Stichting Tan-Kids
Slotlaan 2, 7006 HD Doetinchem
T: +316 - 37 28 95 85
info@tan-kids.com
www.tan-kids.com
IBAN: NL84INGB0006475295
Stichting Tan-kids staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 59976535 en is door de Belastingdienst aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 853717527).
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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.

