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Van 10 kinderen naar 10 dorpen
Het Tan-kids team
We hebben afscheid genomen van Eunice van der
Ster, die bijna zeven jaar in het bestuur heeft
gezeten en daarmee aan de wieg heeft gestaan van
Stichting Tan-kids. Eunice heeft de groei mee
mogen maken van onze hulp aan tien kinderen en
nu aan meer dan 10 dorpen rondom Dar es Salaam.
Wij zijn dankbaar voor de steun die we van Eunice
mochten ontvangen en wensen haar het allerbeste
toe!
Camilla Janssen heeft het stokje van haar
overgenomen. Binnen het bestuur gaat zij de functie van secretaris vervullen. We wensen
Camilla veel succes en plezier toe!
Camilla kwam vorig jaar al ons team versterken. Met haar kennis van International Economics
and Business kan onze stichting weer een stapje professioneler worden. Dit is ook nodig,
gezien de groeispurt die we maken en hebben gemaakt in de afgelopen jaren.
Het woord is aan Camilla: tan-kids.nl/fantastisch-mooi-vrijwilligerswerk/

Msata Christian Aid Center
Zoals u misschien wel weet, hebben we vorig jaar
in Msata een stuk grond gekocht en de bouw van
een hal gefinancierd. We zijn superblij dat we dit
met vele gulle donaties konden realiseren. Nu is
het tijd voor de volgende stappen van het
bouwproject: de openbare toiletten, het boren van
een waterput, het aanleggen van de
stroomvoorzieningen en een speeltuin, het bouwen
van een kantoor en klaslokalen, de aankoop van een tweede plot en nog veel meer! Want het
Msata Christian Aid center, zal een multifunctioneel buurthuis worden met een regionale
functie voor de omliggende dorpen.
Als finalist van Wilde Ganzen ‘Een thuis voor ieder kind’-actie kregen we hiervoor een mooi
cadeau!
Wilde Ganzen bood ons namelijk aan om voor de volgende bouwfase (met een maximale
begroting van € 30.000) de resultaten van onze fondswerving te verdubbelen (i.p.v. de
reguliere uitkering van 50%)! Dit mooie cadeau hebben we aangepakt en we vonden al snel
een vermogensfonds die bereid was om hiervoor een schenking te doen. Op dit moment
worden de toiletten en het kantoor gebouwd.
Vorige week kwam de lokale overheid op bezoek bij
Raymond. Zij zijn erg onder de indruk dat hij
zoveel goeds doet voor de community. Toen
Raymond liet zien waar de waterput en de
speeltuin zouden komen, keken ze bedenkelijk. Ze
vonden de plek te klein, zeker als je bedenkt dat
veel mensen uit het dorp hier heel graag emmers
water willen gaan kopen. Er is immers een groot
gebrek aan watervoorzieningen in Msata.
En zo gebeurde het dat enkele dagen later het
volgende cadeau binnen kwam. De lokale overheid
schonk een mooi extra stukje grond naast onze
plot! Hier zal de speeltuin en de waterput gaan komen. We kunnen ons geluk niet op!
In Msata wordt hard gewerkt en het is gaaf om te
zien dat er vrijwilligers uit het dorp meehelpen met
het gereed maken van de bouwgrond, het
graafwerk en het ophalen van allerlei materialen.
Bij ons op kantoor werken we met veel plezier
verder aan de fondswerving, zodat de volgende
bouwfase vlot kan doorlopen. We zijn erg
enthousiast over dit mooie project! Honderden
verwaarloosde kinderen, jongeren en hun families
zullen hier steun vinden door het aanbod van
praktijklessen timmeren, lassen, koken, naaien,
sport en spel, gezinsbegeleiding en business trainingen.

Projectbezoek

Vorig jaar hebben we onze reis naar Tanzania overgeslagen en het jaar daarvoor hadden we
trainingen gegeven. Daarom was het hoog tijd om op bezoek te gaan bij onze lokale partners
en de groep nieuwe social workers die op onze training zijn geweest.
We hadden het geluk om in februari, samen met een fantastische fotograaf, maar liefst 15
projectlocaties te bezoeken. De fotograaf reisde (op eigen kosten!) 3 weken lang met ons mee
en heeft een schat aan foto’s en video’s voor ons gemaakt. Wat een geschenk om zulke
vrijwilligers om ons heen te hebben!

Corona

U vraagt zich misschien af hoe het zat met de Corona problematiek.
Vlak voor ons vertrek bleek er ook in Tanzania weer meer Corona besmettingen te zijn.
Daardoor kon één van onze lokale collega’s niet met ons meereizen, omdat ze er flink ziek
van was geworden. Gelukkig herstelt ze goed en vertelde een bevriende arts uit een
ziekenhuis in Dar es Salaam ons zojuist, dat de tweede golf afneemt.

De dorpen

Het bezoeken van de plattelandsdorpen was een heftige ervaring. We zagen met eigen ogen
hoe het grote gebrek aan water, voedsel en hygiëne een spoor trekt van ziekte en ellende.
Ook was het schokkend om de gebrekkige omstandigheden op de scholen in de dorpen te zien.
In Tobora bijvoorbeeld, is door de overheid een
school gebouwd om te voorkomen dat de kinderen
15 kilometer naar school moesten lopen. Dat is
natuurlijk een goed idee. Maar er is maar 1
betaalde onderwijzer. De andere onderwijzer heeft
zich vrijwillig aangemeld en krijgt support van de
mensen uit het dorp. Er zitten 197 leerlingen op
deze school en er zijn dus 2 leerkrachten!
Vol verbazing hoorden we aan hoe zij het onderwijs
geven met slechts wat schoolborden en krijt. Er
zijn geen leermiddelen en er is geen schoon water. En toch slaagden de kinderen voor hun
nationale examens!
Wat het dorp Komkonga hard raakt is het gebrek
aan water. Er is geen waterput of rivier in de buurt.
De mensen moeten een heel eind lopen om water
te vinden in een soort kuil waar regenwater
achterblijft. Dit water is zeer verontreinigd, maar
bij gebrek aan beter wordt het gedronken, er wordt
eten mee gekookt en de borden en de kleren
worden ermee gewassen.
Het gevolg is dat veel kinderen huidziekten hebben en diarree oplopen. We zien veel
verzwakte kinderen. Voor sommigen komt ons hulpprogramma te laat, zij zijn inmiddels
overleden.
De dorpsbewoners en onze collega’s smeken ons of we willen helpen met het boren van een
put.

Toekomst

Er is veel nodig om de kinderen in de dorpen te
helpen om gezond en gelukkig op te groeien. Onze
lokale partners staan voor grote uitdagingen en het
heeft hen enorm goed gedaan dat we naar hun
verhalen hebben geluisterd en bij hen op bezoek
geweest.
Als stichting in Nederland zijn wij er meer dan voorheen van doordrongen, hoe hard het nodig
is dat we het hulpprogramma in de dorpen gaan opstarten. We hebben al onze vrije giften
ingezet waardoor in januari ruim honderd kinderen naar school konden gaan en aanvullende
maaltijden kunnen krijgen. Voor de overige onderdelen van het hulpprogramma wachten we
nog op de besluiten van de aangeschreven fondsen.

Het levensverhaal van Happy uit Komkonga
Happy is de moeder van Bahati, Ibrahim en Raymond. De kinderen worden gesponsord voor
hun scholing en samen met haar man zijn ze ingeschreven voor ons hulpprogramma.
Lees haar aangrijpende levensverhaal, door op onderstaande link te klikken:
tan-kids.nl/ik-liep-30-kilometer-met-het-dode-lichaam-van-mijn-dochtertje-op-mijn-rug/

Dar es Salaam
In de laatste week van ons bezoek, bezochten
we het kleuterproject van Smile Academy en
het onderwijsproject van Share to Grow. We
voelden ons van beide kanten gesterkt door de
ontmoetingen en de gesprekken.
We bezochten onze sponsorkinderen en enkele
families. Ook brachten we dit keer een
uitgebreid bezoek aan een aantal scholen waar
we met Share to grow samenwerken. Hier
zetten we ons in om de zorg en het onderwijs
van de kinderen te verbeteren.
Wat een enorm verschil vergeleken met de
plattelandsdorpen, om te zien hoe goed onze
sponsorkinderen het hebben op de scholen! Er is
water, er zijn schone bedden, er is gezond eten,
goed onderwijs en goede begeleiding. We zijn trots
en dankbaar dat we zo’n positief verschil mogen
maken in het leven van deze kinderen!

Tijd en talent gezocht
Het Tan-kids team heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van de PR en
communicatie. Heb jij een paar uur per maand tijd om je PR/communicatie skills in te zetten
voor de kids in Tanzania? Bel ons op 06 37289585 voor meer informatie!
Ook zijn we op zoek naar mensen die in het voorjaar en in de zomer leuke sponsoractiviteiten
willen organiseren. Heb jij een mooi idee en zin om mee te helpen? We horen het graag!
Je kunt ons ook geweldig helpen door deze nieuwsbrief door te sturen naar je familie, je
vrienden of mensen die je kent binnen je school, je kerk of het bedrijfsleven.

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.

