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Anybody home?
“Hodi?” is een woordje dat je vaak hoort in Tanzania. Het betekent: is er iemand thuis? Mag ik
binnenkomen? Meestal krijg je “Karibu!” te horen, want betekent dat je welkom bent.
Tanzania is een hartelijk en gastvrij land.
Helaas zijn er ook veel kinderen die geen Karibu!” te horen krijgen, omdat er meestal
niemand thuis is. Deze kinderen worden aan hun lot overgelaten en zwerven rond op straat.
Er is geen eten en er is simpelweg niemand aanwezig die zorg geeft en toezicht houdt op de
kinderen. Veel kinderen gaan niet naar school en krijgen de opdracht om water te gaan halen.
Als gevolg van deze ernstige verwaarlozing, ontwikkelen de kinderen allerlei
gedragsproblemen. Van de peuterleeftijd tot de puberleeftijd zien we rusteloosheid,
opstandigheid, verwarring, eenzaamheid, bedelgedrag, seksueel misbruik en
tienerzwangerschappen.

Anybody Home
Samen met onze lokale partners zetten wij ons in voor deze kinderen. Zoals in Msata en de
omliggende dorpen waar we nauw samenwerken met Raymond en zijn organisatie Acodeta.
Het nieuwe project met Acodeta kreeg de naam “Anybody home?”. Het is prachtig project dat
vanuit het buurthuis in Msata een helpende hand biedt aan honderden verwaarloosde
kinderen, jongeren en families. Een greep uit de activiteiten:
Onderwijs, sport en spel voor kinderen, gezinsbegeleiding en een geweldig goed business
programma voor de ouders en last but not least: praktijklessen timmeren, lassen, koken en
naaien voor hangjongeren.
Vanuit Msata gaat Acodeta de hulpverlening uitbreiden naar maar liefst 10 omliggende
dorpen!
We zijn trots en enthousiast over het project en het lokale team. Daarom hebben we het
projectidee ingezonden naar “Een Thuis voor ieder Kind-actie” van Wilde Ganzen. We zitten
inmiddels in de finale en maken kans op een mooie donatie!
Vrijdag 30 oktober om 14.00 uur start een webinar, waarbij wij met 7 andere finalisten in een
pitch van 2 minuten ons project gaan toelichten aan de jury. Vindt u het leuk om mee te
kijken? Dat kan! Met een paar klikjes op onderstaande link bent u ingeschreven!

Inschrijving finale

Wilt u meer weten over de bouwplannen
en het project in Msata?
Klikt u dan op bovenstaande link.
Of vraag het projectplan aan via
info@tan-kids.com.

We zitten inmiddels in de finale en maken
kans op een mooie donatie!

Het leven gaat door
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over het
Corona noodplan. De noodhulp was hard nodig, er was honger
en gebrek!
Naast voedselpakketten en watervoorzieningen zijn er ook
activiteiten opgezet, die werk en inkomen opleveren: zoals
het maken van vloeibare zeep, het naaien van kleding en de
lease contracten met brommerrijders. Hiermee hebben onze
collega’s een noodfonds kunnen creëren, waar families een
beroep op kunnen doen.
Vorige maand bijvoorbeeld, werd een alleenstaande moeder
met 4 kinderen gedwongen om haar huis te verlaten. Dankzij
het noodfonds was er direct een oplossing voor haar!
Wij bedanken Wilde Ganzen, die van iedere naaimachine en
brommer er 2 heeft gemaakt, door onze fondsen te
verdubbelen!
Onze collega’s vertellen ons dat het Corona virus nog steeds
aanwezig is in Tanzania, maar dat er weinig over wordt gesproken. Want….”het leven gaat
door”. Daarom blijven zij de kinderen en families stimuleren om hun handen te wassen en de
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, ook al gaat het leven door!

Versterking
Het Tan-kids team is versterkt met de komst van Camilla
Janssen. Camilla studeerde Economie en
Bedrijfseconomie. Vorig jaar behaalde zij haar Master
International Economics and Business.
Camilla houdt van cijfers en IT en binnenkort zal zij zelf
vertellen waarom ze zich graag inzet voor Tan-kids.
Camilla doet de projectadministratie en houdt zich bezig met het adviseren en monitoren van
het business programma in Tanzania. Het is geweldig gaaf om te zien, hoe steeds meer
families in Tanzania een eigen bedrijfje kunnen starten en een zelfvoorzienend leven
tegemoet gaan.
Nieuw is de start van coöperaties waar meerdere families aan kunnen deelnemen. Camilla
heeft de betreffende business coach begeleidt en dat is een enorme stimulans voor hem en de
betrokken families! Vorige week was de aftrap van een coöperatie waarbij 10 zeer arme
families kunnen deelnemen aan een kippen business. Het gaat in dit geval om families die niet
makkelijk in staat zijn om zelfstandig een business te runnen.

Oproep Kerst
Wilt u dit jaar iets moois doen voor de kinderen in
Tanzania? Dat kan!
Wij werken graag leuke, concrete sponsoracties uit, die u
bijvoorbeeld met kerst kunt inzetten binnen uw bedrijf of
organisatie.
Of bent u met uw kerk op zoek naar een goed doel voor de
kerstcollecte? Laat het ons weten via info@tan-kids.com of
bel 06 3728 9585.
Wij ondersteunen u met de communicatie en maken samen
met u het leven van de kinderen in Tanzania gezonder en
gelukkiger!
Hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief en uw betrokkenheid bij ons werk!
Een hartelijke groet van het Tan-kids team:
Rob en Annette Klijnsma, Tim Nahuis, Eunice van der Ster, Christi van Noppen, Edgar en José
Nahuis, Sander Wassink en Camilla Janssen.

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.

