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DE JANUARI KNAL!
Beste nieuwsbrieflezers,
Tan-kids is het nieuwe jaar INGEKNALD met
schoolsponsoring van maar liefst 120 kinderen!
Wat een feestelijk begin van het jaar 2020!
Momenteel is onze facebookpagina een
“smoelenboek” waar we veel kids voorbij laten
komen die trots hun uniformen en rugtassen
laten zien.

Dankjewel voor je support!
Dankjewel: vrijwilligers, particuliere donateurs, kerken en fondsen!
Op welke manier je ook hebt bijgedragen aan ons werk in Tanzania: het is geweldig
dat jij hebt meegedaan! Samen hebben we veel kinderen en hun families geholpen
in de strijd tegen armoede.

Onze jongste donateur Evie van den Akker heeft in
haar woonwijk wat spulletjes verkocht voor de kids in
Tanzania. Dankjewel Evie! Geweldig!

Projectbezoek
november/december 2019
- One of its kind.
Annette vertelt:
“We hadden 2 klaslokalen en een eetkamer
gehuurd op de tweede verdieping van St.
Rosalia school in Dar es Salaam. Daar heb
ik verschillende trainingen gegeven voor de
3 teams social workers waar wij inmiddels
mee samenwerken. Ook hebben we hier
een 5-daagse businesstraining voor de
(pleeg)ouders georganiseerd. Nog nooit
heb ik tijdens 1 projectbezoek zoveel collega’s, kinderen én ouders kunnen
ontmoeten!

De St. Rosalia school, is een Engelstalige privéschool met een hoge kwaliteit van
onderwijs. We zijn blij met de positieve samenwerking: we krijgen korting voor onze
sponsorkids en er is een goed toezicht op hun ontwikkeling. Terwijl ik de trappen op
en afloop, kom ik “onze” kids overal tegen. “Hiii madam Annet! Hiiii aunti Annet! “
Wat hebben we genoten van alle high fives en gekke-bekken-selfies.
Het is erg heet en
tijdens de trainingen
snakte iedereen naar
extra flessen water.
Ook doen we zo nu en
dan een
trainingsactiviteit op
de gang bij het balkon.
Daar kunnen we een
briesje wind vangen.
Die momenten grijp ik
aan om even over de
reling op het
speelterrein te kijken.
Ik zie kleuters in het vliegtuig zitten of op de houten zebra’s klimmen. Ik zie de
middenbouw heerlijk met zand spelen. Ik voel me rijk als tot me doordringt hoe
mooi mijn droom tot leven is gekomen.
In de verte zie ik ineens hoe Francis in zijn nieuwe rolstoel wordt rondgescheurd: de
bovenbouw houdt een “rolstoelrace” en Francis lacht hard!
Wat hebben we een geluk met
deze prachtige school! Tijdens
de lunchpauzes zie ik dat de
kinderen leuk contact hebben
met de meesters en juffen, de
bewakers, de schoonmakers en
de koks. Men is streng en strikt
maar tegelijk worden er veel
grappen gemaakt. ’s Avonds,
tijdens een etentje bij
schooldirecteur Paul thuis,
begin ik te begrijpen dat hij en
zijn vrouw, de hartelijke en
gulle mensen zijn die deze
verbondenheid weten te
creëren op hun school.

2 feestelijke zaterdagen
De eerste zaterdag ging ik naar
Zavara, een buitenwijk van Dar es
Salaam waar wij een nieuw project
hebben voor 20 peuters en
kleuters. Ik was door projectleider
Bernhard en zijn vrouw Eugenia
uitgenodigd op de Graduation day
van hun school, de Smile Academy.

De opening ging gepaard met vrolijk
zingende en dansende kinderen! Ik
genoot van de eigentijdse grappen in
de toneelstukjes: “nee juf, mijn vader
en moeder konden mij niet helpen met
mijn huiswerk, want zij waren te druk
met hun telefoon!”
Als eregast mocht ik een toespraakje
houden en de diploma’s uitdelen. De
kinderen werden als VIP’s behandeld!
Maar, zo bleek later, ik ook! Ik werd
toegezongen en in een prachtige lap
stof gewikkeld: een geschenk waar
men mij mee wilde bedanken. Daarna
was er voor iedereen heerlijk eten
gekookt door de mamagroep van de
school. Wat een belevenis om hierbij te
zijn!

Op de tweede zaterdag gingen we
zwemmen met het team en de
sponsorkids van Share to Grow. Na
een prachtige busrit door de
heuvels, kwamen we aan bij een
nieuw zwembad met een
speeltuintje. Het lag boven op de
heuvels waardoor we een
geweldig uitzicht over de stad
hadden!
En daar ging ik weer! Net als vorige jaren ging ik met kinderen zwemmen die nog
nooit in een zwembad zijn geweest. Ze konden hun geluk niet op en we hebben
enorm veel lol gemaakt. Na een heerlijk bordje kip, patat en salade rijden we terug
naar het kinderterrein. Daar deel ik de armbandjes uit die gemaakt zijn op Kidsclub
de Avonturiers in Doetinchem. De kinderen zijn verbaasd als zij zien wat er in
Swahili op de armbandjes staat: Mungu awabariki! (Gods zegen!)”
Binnenkort kun je ook meer lezen over de belevenissen van Annette’s huisbezoeken
bij de nieuwe kleuters in Zavara. We zullen dit publiceren op de website en op
facebook.

Crowdfunding

Project Learning
Centre

Medical Care

We merken dat ons werk groeit als je onze berichten deelt op je social media.
Onze bekendheid neemt daardoor toe en we krijgen daardoor ook meer giften
binnen.
Wil je bovenstaande linkjes delen?
Dankjewel!

Projectadministratie
Tan-kids groeit! We werken in verschillende wijken en dorpen en met 3 verschillende
teams. Om de administratie van deze projecten goed te laten verlopen, zijn wij op
zoek naar iemand die ons een paar uur per maand kan helpen met de administratie.
Vind je het mooi om op deze manier bij te dragen aan het werk van Tan-kids?
Welkom in ons team! Bel voor meer informatie: 06 3728 9585.
Dankjewel voor het lezen van onze nieuwsbrief. Een fijne week en een hartelijke
groet uit Doetinchem van het Tan-kids team

Stichting Tan-Kids
Slotlaan 2, 7006 HD Doetinchem
T: +316 - 37 28 95 85
info@tan-kids.com
www.tan-kids.com
IBAN: NL84INGB0006475295
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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.

