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Het is ronduit hartverwarmend om op allerlei manieren steun en
support te krijgen voor de kinderen en families in Tanzania.
Je leest hier meer en het zal ongetwijfeld ook jouw hart verwarmen.

Van het ene huis in het andere
In Nederland
Ze blijven graag anoniem, het jonge echtpaar uit het midden van ons land. Ze zijn
zielsgelukkig met de geboorte van hun eerste kind. Precies op het moment dat wij hen
informeren over de noodhulpactie “Give them a home”, zijn zij bezig met een interessante
verhuizing.
“Ja” zo vertelt D “je kunt je wel voorstellen dat de verkoop van ons huis een uit de bocht
gevlogen bedrag heeft opgeleverd. En dat is mooi, want verhuizen kost geld. Maar toch waren
wij al een poosje op zoek naar een goede plek om wat extra geld naartoe te sturen. En hoe
mooi is het om extra geld van een huis in een ander huis te steken? “

Op dat moment in Tanzania
Ondertussen wordt haar dorpsgenoot
Elizabeth, die ook op de wachtlijst
staat voor een huisje, al voor de derde
keer met spoed aan haar buik
geopereerd. Elizabeth is een
alleenstaande moeder met 4 kinderen
en we vrezen voor haar leven.
Het lukt de moeder van Bahati niet
langer om ook nog voor de kinderen
van Elizabeth te zorgen. Maar Elizabeth
is voorlopig nog lang niet terug uit het
ziekenhuis en de huurbaas heeft hen
inmiddels op straat gezet omdat zij de
huur al maanden niet heeft betaald.
Gelukkig mogen de kinderen “lang
logeren” bij de secretaresse van de
kerk. Het is een vertrouwde familie uit
hun eigen dorp. Gelukkig!

De nog jonge moeder van Bahati (8 jaar),
Ibrahim (7 jaar) en Raymond (5 jaar) voelt zich
enorm verzwakt door gebrek aan goede
voeding, haar HIV infectie en haar ogen die
ineens zo hard achteruit gaan. Ook haar man is
ziek en ze wonen in een half ingestort
modderhuisje. Ze staan op de wachtlijst om een
nieuw bakstenen huisje te krijgen vanuit
project “Give them a home”.

En dan… komt het nieuws uit Nederland!
Dat er een familie in Nederland is die geld gaat sturen voor allebei hun huisjes! Huisjes van
baksteen! Met deuren, ramen, matrassen, lakens en muggennetten!! Collega Christian vertelt
dat het met geen pen te beschrijven is wat dit nieuws teweeg brengt. Het is mix van nieuwe
hoop, enorm veel opluchting en dankbaarheid. De families huilen en juichen tegelijk!
We laten jullie graag de foto’s van enkele weken geleden zien:

Elizabeth heeft vanaf haar ziekbed vertelt
wat haar voorkeur is voor de indeling van
haar huis.

Het huis van Bahati, Ibrahim en Raymond
krijgt een schaduwplekje voor hun huis,
waar mama graag zit als ze zich niet lekker
voelt.

Een hart voor Afrika
Frank Taale is een aantal keer in Kenia geweest en heeft
daardoor hart voor Afrika gekregen. Op dit moment volgt
hij de opleiding Communicatie aan de Christelijke
Hogeschool Ede, waar hij o.a. leert video’s te monteren.
Frank bood aan om voor ons video’s te gaan maken; iets
waar wij veel behoefte aan hebben om ons werk in
Nederland te kunnen doen. En Frank vindt het geweldig!
Franks eerste klus: het maken van een bedankvideo.
Tan-kids is ontzettend blij met de geweldige supporters
die in het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook
hun steun hebben gegeven aan de kinderen en families in onze projecten. En hoe gaaf
is het om hen aan het eind van het jaar te kunnen bedanken met prachtige beelden van
de kinderen zelf?
De tweede klus van Frank gaat over onze december actie “Lekker in je vel”.

Lekker in je vel!

Kinderen zoals Bahati, Ibrahim en Raymond, die leven op het platteland, maken om allerlei
redenen vaak deel uit van hele arme families. Er is gebrek aan schoon water en gezonde
voeding. Dat veroorzaakt een vervelende huidschimmelziekte die gemakkelijk wordt
overgedragen. Bovendien zijn de prijzen in Tanzania extreem gestegen! De meeste
voedingsmiddelen zijn 2 keer zo duur geworden.
Als de kinderen van half december tot half januari vakantie hebben, weten hun ouders niet
hoe zij voor voldoende dagelijkse maaltijden kunnen zorgen. En dat terwijl de kinderen hun
schoolmaaltijd ook al missen. Met de decemberactie “Lekker in je vel” willen wij daar
verandering in brengen.
Wij willen 50 kinderen uit de meest arme families blij gaan maken met een LEKKER-IN-JEVEL-PAKKET! In dat pakket zit zeep, tandpasta, een tandenborstel, huidolie/vaseline, een
zakje wasmiddel én voor een hele vakantiemaand gezond eten!
Bekijk hieronder het filmpje dat Frank hiervoor heeft gemaakt:

NIEUW NIEUW NIEUW
In de afgelopen maanden hebben we veel
tijd en aandacht gegeven aan de
individuele dossiers van de kinderen en
families die in complexe, moeilijke
situaties terecht zijn gekomen.
Ons hulpprogramma biedt kinderen en
families nieuwe kansen om uit de
neerwaartse spiraal van armoede te komen.
En we krijgen fantastische berichten van
families die sterker op hun benen staan en
zonder onze hulp verder kunnen. Maar dat
geldt niet voor iedereen!
Helaas moesten er ook kinderen uit huis
geplaatst worden en naar een opvanggezin.
Dit gaat soms om jonge kinderen waarvan
de ouders recent zijn overleden of het gaat
om kinderen die thuis in gewelddadige
situaties zitten en verwaarloost worden.
Voor deze kinderen is professionele hulp
nodig.
En we zijn ontzettend blij dat we een
nieuw, jong en energiek team van
professionals hebben gevonden! We stellen
ze graag aan jullie voor met foto’s van
vorige week, toen zij op
kennismakingsbezoek waren bij het
kleuterproject met Smile Academy.

Francis

V.l.n.r. family coach Anna, Francis, Irene,
mama Japhet, Maria en Agnes.
Maria en Agnes
Francis, Agnes, Irene en Maria vormen een enthousiast team van psychologen en healthcare
coaches uit Dar es Salaam. Tan-kids gaat samen met hen een pilot project starten voor
professionele kinder-en jeugdcoaching en het bevorderen van de gezondheidszorg.
Omdat wij met verschillende organisaties samenwerken is het geweldig om dit team te
kunnen inzetten waar het maar nodig is. Ze staan te popelen om aan het werk te gaan! En wij
met hen!

Tot slot willen we jou heel hartelijk bedanken voor je belangstelling en support in het
afgelopen jaar.
Geniet van de bedankvideo die Frank speciaal voor jou heeft gemaakt!
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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.

