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WE BOUWEN EEN BUURTHUIS!
Beste nieuwsbrieflezers,
We hopen dat u gezond bent en ondanks deze roerige tijden toch een gezellig paasweekend
heeft gehad. Met deze nieuwsbrief gaan we u meer vertellen over wat het Corona virus in
Tanzania “doet” en welke nieuwe activiteiten we momenteel op touw hebben gezet.
We beginnen graag met het blijde en geweldige nieuws over de bouw van een buurthuis in
Msata.

Msata Christian Aid
Center
Raymond is de projectleider van het
Family Based Child Care programma in
de kleine dorpjes. Hij vertelde een jaar
geleden dat hij behoefte heeft aan een
eigen plek. Het buurthuis dat hij nu
huurt, is niet zo lang meer beschikbaar
voor hem. Ook kan hij met zijn team op
een eigen stuk grond veel meer
activiteiten bieden aan de enorm
verwaarloosde kinderen en jongeren in
de dorpjes.
Het Msata Christian Aid Centre is niet
alleen een plek waar teamleden en de
arme families coaching en training
krijgen. Het moet ook een plaats gaan
worden waar straatkinderen terecht
kunnen voor aandacht, een ontbijtje,
tekenen, lezen of voetballen. Ook wil
Raymond de jongeren die niet meer
naar school gaan, leren timmeren,
lassen, naaien en koken.

Foto: “Raymond en Agnes bij
het a.s. buurthuis in Msata”

Eind vorig jaar deed zich een unieke kans voor om in Msata een plot van 1400m2 te kopen.
Wat geweldig dat we hiervoor donaties van kerken en particulieren beschikbaar hadden! De
NGO is inmiddels de dankbare eigenaar van “plot 15” in Msata! Begin dit jaar kwamen er
voldoende giften binnen om de bouw van het buurthuis te starten.
Een mooi voorbeeld hoe dit mogelijk wordt gemaakt vanuit onze geweldige achterban:
Slurink B.V. is een bedrijf dat olie en scheepsartikelen levert aan de binnenvaart. Met name
op de bunkerstations in Lobith en Dordrecht worden potjes honing verkocht “voor het goede
doel”. Met de opbrengst van de honing wordt het dak van het buurthuis betaald! Hartelijk
dank firma Slurink!
Om een indruk te krijgen van het ingewikkelde leven dat sommige kinderen in Msata hebben,
schreven wij het volgende verhaal:

Klik op de foto om het artikel te lezen.

Het kinderterrein en Corona
Op 18 maart zijn alle scholen in Tanzania vanwege het
Corona virus één maand gesloten. Vorige week is dat besluit
met nóg een maand verlengd. In deze periode staat de
overheid wel toe dat de kinderen en jongeren op het
kinderterrein komen. Zij mogen onder de tent of onder de
bomen hun huiswerk maken en krijgen huiswerkopdrachten
voor de Engelse lessen.
Wein en het team van Share to Grow gaat deze “coronatijd” gebruiken om het kinderterrein te verbeteren met het
plaatsen van een nieuw hek, lantaarnpalen en toiletten. We
zijn heel blij met de donaties van vermogensfondsen die dit
mogelijk maken.
Foto: “Er is voorlichting over het Corona virus gegeven en
de kinderen wassen bij aankomst eerst hun handen.”

Noodplan Corona
Direct op het moment dat de scholen gesloten
werden, misten de meeste kinderen in onze
projecten hun schoolmaaltijden. Veel ouders
verloren hun inkomen en krijgen met moeite 1
maaltijd per dag geregeld.
Foto: “schoolmaaltijd voor de peuter/kleuters op
Smile Academy”

Vanuit alle 3 de teams
waarmee wij samenwerken
kwam de dringende vraag
om voedselpakketten. Het
team in de dorpjes vroeg
ook om fietsen voor de
families die ver weg hun
water moeten halen. De
teams willen huisbezoeken
gaan doen, waarbij zij
emmers, zeep en
voorlichting geven over het
bestrijden van Coronavirus. En natuurlijk om de
voedselpakketten uit te
delen.
De eerste sponsoractie via
whatsapp en facebook
leverde binnen een week
1900 euro op! Wat
geweldig dat er zo gul
werd gegeven. We hebben
direct 15 families kunnen
helpen! HARTELIJK
BEDANKT, BEKENDE EN
ONBEKENDE SPONSORS!

Foto: “in het dorpskerkje van Komkonga wordt een fiets
gedoneerd en komen enkele ouders hun voedselpakketten,
emmers en zeep ophalen”

Sommige familycoaches vinden het inmiddels te risicovol om huisbezoeken te doen. Zij zijn
bezig met het opzetten van een voedsel-afhaal-loket. Zodra de financiën beschikbaar zijn,
gaat dit loket open. Ook zijn wij in gesprek over de businesskansen die er in deze “coronatijd” zijn, zoals bijvoorbeeld de verkoop van desinfecterende handgel en vloeibare zeep.
De afgelopen 3 weken hebben we met ons team van vrijwilligers hard gewerkt om snel te
kunnen schakelen. Het noodplan Corona is bedoeld om 50 families met totaal zo’n 150
kinderen gedurende de komende 2 à 3 maanden verder te helpen.
Voor de voedselnoodhulp van komende maand hebben we een geef-aktie gemaakt. U kunt ons
enorm op weg helpen als u deze deelt op uw social media! Wilt u dat doen? dankuwel!

Klik op de foto om de link te openen.

Joyce grijpt haar kansen
We sluiten deze nieuwsbrief graag af met een hoopgevend en prachtig verhaal over Joyce
en haar kinderen.
Familycoach Christopher heeft in oktober 2019 een screening in dit gezin gedaan, nadat de
man van Joyce het gezin had verlaten. Het inkomen kelderde zodanig dat er geen eten was,
de kinderen niet meer naar school konden en de huur niet kon worden betaald.
Christopher is ook leider en trainer van de proeftuin in Zinga. Daar leert hij Joyce om
groenten en fruit te verbouwen. Het leverde direct wat inkomsten op en er was eten op tafel.
Vervolgens werd Joyce met haar kinderen opgenomen in ons hulpprogramma Family Based
Child Care.
Dat betekent dat de familycoach intensief begeleiding geeft: allereerst om te voorzien in de
basisnoden. We hebben 3 maanden huur van het huis betaald en de kinderen zijn opgenomen
in het schoolsponsorprogramma. Zij zijn in januari weer naar school gegaan. Pascal heeft een
ziektekostenverzekering gekregen voor de komende 5 jaar.

Foto: Anna is 15 jaar en zit op de
praktijkschool.

Christopher heeft in december de business
training gevolgd en draagt de opgedane
kennis over op Joyce. Samen maken zij een
business plan voor een winkeltje waar zij
haar producten uit de proeftuin kan
verkopen, maar ook eieren en olie. Joyce
ontdekt dat zij meer dan het dubbele moet
gaan verdienen om rond te kunnen komen.
Vanuit het programma voorzien wij haar
van een kleine lening (€300,-) die zij in
ongeveer een jaar tijd gaat terugbetalen.
Christopher helpt haar met alle paperassen
en de vergunning voor het winkeltje.

Foto: Monica is 12 jaar en zit in de eerste
klas van de middelbare school. Pascal is 7
jaar en gaat naar de basisschool.

En toen was het zover: eind maart kregen
we de foto’s binnen van een stalletje vol
met groente en fruit!

Wat een timing, nu de mensen vanwege het Corona-virus niet meer naar de markt durven te
gaan! Joyce maakt goede kans dat nieuwe klanten bij haar komen kopen. Ook onderscheidt
ze zich door direct een emmer met water en zeep klaar te zetten. We zijn erg benieuwd hoe
dit verder gaat! De komende weken leert Joyce meer over administratie en
moneymanagement.
We zijn erg blij met de veelzijdige en voortvarende aanpak van Christopher! Hij is van plan
om het komende jaar, samen met Raymond, een team te gaan trainen zodat het FBCC
programma meer ingang kan vinden in de omliggende dorpen.
We hopen dat u het leuk vond om onze nieuwsbrief te lezen. We zijn dankbaar dat we veel
belangstelling en support krijgen uit onze achterban! Samen maken we écht een groot verschil
in de levens van de kinderen en hun families. Dankuwel!

Uw giften zijn welkom op bankrekening IBAN NL84 INGB
0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids te Doetinchem.
Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn
fiscaal aftrekbaar!
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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.

