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Pluspakketten….
Pluspakketten….wij kennen er genoeg in Nederland. Het is een bekende term voor “meer” en
“extra”. En wie wil dat nou niet? Nou, wij wel! En onze 3 lokale partners in Tanzania ook!
Ons oorspronkelijke Corona noodplan is namelijk omgetoverd tot een “pluspakket” dankzij de
steun van vele donateurs en de mogelijkheden die we aangeboden kregen van Wilde Ganzen.
De voedselnoodhulp en de watervoorzieningen zijn daarom uitgebreid met
onderwijsondersteuning, business ondersteuning en extra vervoersmiddelen.
We zijn enthousiast om te zien hoe de kinderen en families in een chaotische periode
geholpen worden dankzij de fantastische inzet van onze lokale partners. In deze nieuwbrief
vertellen we u er graag meer over!

In de dorpjes
De voedselnoodhulp is heel erg belangrijk en loopt
gedurende 2 maanden. Het is schokkend om te horen dat
sommige gezinnen met opgroeiende kinderen al dagen
zonder eten zaten. Ze huilen van geluk als blijkt dat er voor
hen eten beschikbaar is!
In de kleine dorpjes krijgen de kinderen in het weekend les
“onder de boom” . Zij hebben een behoorlijke
onderwijsachterstand opgelopen en zijn nauwelijks
voorgelicht over het Corona virus. De ouders en de lokale
leerkrachten worden erbij betrokken, in de hoop dat de
kinderen in de toekomst meer begeleiding gaan krijgen bij
hun scholing.
Dit mooie initiatief wordt 4 maanden lang uitgevoerd door
enkele vrijwilligers (leerkrachten) uit ons team. Er worden zo’n 200 kinderen bereikt, die we
ook voorzien van schoolboeken en schriften.

Huisbezoeken
De grootste lol tijdens de huisbezoeken begint als de emmers en zeep gegeven worden.
De family coach gaat dan eerst zelf voordoen hoe de handen moeten worden gewassen.
Daarna moeten de ouders en de kinderen hun handen wassen terwijl iedereen toekijkt
en in de lach schiet. In de dorpjes is men niet zo gewend aan handen wassen met zeep.

Raymond en Christopher (van Acodeta)
hebben het “pluspakket” zo gaaf
opgesteld! Het zijn rasechte community
builders! Ze bouwen stap voor stap aan de
capaciteit van de dorpjes.
Vorig jaar hadden zij namelijk uit ieder
dorp een pastor, leerkracht of social
worker ingebracht bij ons op de training.
En zij zijn nu degenen die de huidige
activiteiten coördineren met de mensen
in hun dorp.
Zij zien toe op het gebruik van de watertanks, het uitlenen van fietsen, het gebruik van
brommertjes en de verhuur van naaimachines. Allemaal voorzieningen uit het
“pluspakket” waarmee Acodeta tegelijk een eigen noodfonds opbouwt voor kinderen en
families in nood. Deze nieuwe mensen in de dorpjes worden daarbij begeleid door
Christopher, die hen leert om het geld te managen en de administratie te doen.
Ondertussen zijn we enorm dankbaar dat het buurthuis in
Msata afgebouwd wordt. Komende maand gaan de
bouwvakkers uit het dorp de binnen- en buitenmuren
schilderen en de vloertegels leggen. Raymond droomt
samen met ons over de keuze van de speeltoestellen en
sportmaterialen! Wij staan te popelen om na de
zomervakantie de fondswerving te starten voor de
inrichting van het buurthuis. Raymond probeert voor de
meubels ook lokale support te krijgen bij de legerkazerne
in Msata.
Kortom, het bruist aan alle kanten om op de korte en de
lange termijn de kinderen in de dorpjes veilig en gezond
te laten opgroeien!

Gember, knoflook en gebed
Het team van Share to grow werkt met gezinnen die al
langer hulp krijgen en na 2020 uit het programma stromen.
Deze gezinnen hebben wel wat voedselnoodhulp gekregen,
maar dit team koos ervoor om de nadruk te leggen op de
huiswerkbegeleiding van de kinderen en voorlichting over
gezonde voeding en hygiëne.
Onze nieuwe collega, pastor Yohana was ook betrokken bij
deze huisbezoeken en hij bood aan om voor de mensen te
bidden. Het was bijzonder om te zien dat iedere familie,
moslim en christen, hier graag gebruik van maakte. We
krijgen prachtige getuigenissen die we na de zomervakantie
zullen publiceren op onze website.

Het “kleuter-pluspakket”
Vanwege de prijsstijgingen was het een groot probleem voor de allerarmste gezinnen
uit het kleuterproject om aan voedsel te komen. Smile Academy heeft voor hen een
“afhaalloket” opgezet, waar zij iedere zaterdag voedselpakketten kunnen ophalen. Ook
zijn er verschillende voorzieningen voor water, zeep en medische noodhulp.
We hebben de school maar liefst 4 brommers kunnen schenken, om het gebrek aan
vervoer op te lossen. Deze brommers leveren niet alleen een inkomen op voor de 4
brommerrijders. Onder toezicht van de family coaches zal hiermee ook een spaarpot
gevormd worden om de families te helpen met het doen van kleine aankopen voor hun
bedrijfjes.
Smile Academy is erg dankbaar dat de peuters en kleuters weer terug zijn op school.
Vanuit het noodplan wordt er binnenkort nog een mooi pompsysteem geleverd,
waarmee de kinderen heel makkelijk hun handjes met zeep kunnen wassen voordat ze
de klas inrennen.

Family Based Child Care,
terug naar normaal…
Voordat de school open ging heeft het team van Smile
Academy een steengoede business training georganiseerd
voor de ouders. In 10 avonden tijd, hebben zij heel
eenvoudig en stapje voor stapje de ouders nieuwe ideeën
kunnen geven waarmee zij de markt op kunnen. En daarmee
is het normale hulpprogramma Family Based Child Care weer
in gang gezet!
Het was in Tanzania een hele chaotische tijd. Gelukkig gaan de kinderen weer naar school en
is er veel steun voor de families om de draad weer te kunnen oppakken. Onze collega’s
hebben in hun wijk of dorp geen gevallen van corona waargenomen en daar zijn we samen
met hen heel blij mee!

Heeft u de berichten over ons jaarverslag gemist? U vindt het hier.
We danken u hartelijk voor uw belangstelling!
Het team van Tan-kids wenst u een hele gezonde en mooie zomertijd toe!

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.

