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Stichting Tan-kids staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

59976535 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (RSIN 853717527).

Stichting Tan-kids is aangesloten bij branche organisatie Partin en betrokken
bij Every Child A Family, een initiatief dat opkomt voor het recht van kinderen

om op te groeien in een gezin. Ook maakt stichting Tan-kids deel uit van
Family Power, een wereldwijd onderzoek- en communicatieproject over

familiegerichte zorg voor kinderen.  
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Voorwoord

Het bestuur en de vrijwilligers van stichting Tan-kids. 

(alle medewerkers werken op vrijwillige, onbezoldigde basis)

Rob Klijnsma   Bestuursvoorzitter
Tim Nahuis   Bestuurslid en penningmeester
Camilla Tyssen -Janssen Secretaris van het bestuur en Adviseur International Business
Edgar Nahuis   Website en crowdfunding
Christi van Noppen   Huisstijl en nieuwsbrief
Annette Klijnsma BSW  Directeur, family- en kindercoach

   
 

 

  
   

  
  

Voor u ligt een “dikker” jaarverslag dan u van ons gewend bent. 

In 2021 hebben wij samen met onze lokale partners in Tanzania heel wat meer activiteiten op poten 
gezet dan in de jaren hiervoor. Ook hebben we nieuwe activiteiten ondernomen. U leest erover in dit 
verslag.   

Eén onze particuliere donateurs, schreef ons: 

We zijn dankbaar dat we samen met de geweldige inzet van heel veel sponsors, vrijwilligers en de vele 
fondsen en organisaties in Nederland veel goeds mochten doen voor de kinderen in Tanzania! 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag! 

2021 is een moeilijk jaar geweest in Tanzania. De heftige en langdurige regenval, maar ook de onvoorspel-
baarheid van het weer, heeft veel negatieve invloed gehad op de leefomstandigheden en de oogst op het 
land. De families hebben meer dan anders last gehad van infectieziekten. 
De forse prijsstijgingen en de verslechterde economische situatie hebben het leven en het verwerven van 
een inkomen bijzonder moeilijk gemaakt. 

Ondanks deze tegenvallers konden alle kinderen in de lopende projecten naar school en hebben we de 
families geholpen met wonen, werken en gezondheidszorg. 

We zijn enorm trots op onze lokale partners die voortdurend de strijd tegen de armoede zijn aangegaan in 
het belang van de kinderen en de families. En dat terwijl zij zelf ook worstelen met deze problemen!  

“Wij voelen ons zo gezegend: we hebben altijd genoeg en er wordt ons veel gegeven. We vonden het een 
goed idee om een deel van het extra geld van de verkoop van ons huis weg te geven: zodat wij niet de 
enigen zijn die daarmee geluk hebben. Ik zal me ook proberen in te zetten voor gezonde globale
verhoudingen, maar als er mensen in nood zijn en ik kan helpen, dan is dat in ieder geval stap 1.
Wij vinden het mooi om te horen dat jullie zo lokaal mogelijk je werk en inkopen doen, en het belangrijkst: 
met regionale partners werken! “

Klik op onze bedankvideo om alvast te genieten van de bijbehorende beelden:  
https://www.youtube.com/watch?v=8gUSc67ajc8
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Inleiding  

AniVizzion te Ulft
Van Eldik uitvaartzorg te Varsseveld

Goodbookshop te Doetinchem
Hertog Shop te Veenendaal

Lokaal kerstpakket
Product-Entwicklung Helterhoff GmbH in Münster

Slurink B.V. 
Smedema Taxaties en advies

Uitzendburo In Person Lichtenvoorde/Doetinchem
Diaconie Ooipoortkerk te Doesburg

Pinkstergemeente Doetinchem
Volle Evangelie Gemeente Doetinchem

Brantsen Stichting
De Johanna Donk-Grote Stichting

De Ziekenfondsbode
Dr. Hofstee Stichting

KS Foundation
Molenaar-Sieperda Stichting

Stichting Care4Needs te Groningen
Stichting Dirk Bos Fonds

Stichting Oorsprong, Doel en Zin
Stichting JONG Kinabu

Stichting Willems Koopfonds
Stichting Alle Beetjes

Stichting Co Schippers Fonds
Stichting Ontwikkelingshulp D.A.S.

Vereniging Emmaus Bilthoven
Wilde Ganzen 

W.M. de Hoop Stichting

En de voor ons bekende organisaties
die graag anoniem willen blijven.  

Visie 
Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht heeft op 
zorg, bescherming en liefde. Wij geloven dat God ons de 
opdracht heeft gegeven én ons leidt om deze visie 
concreet in daden uit te werken. 

Missie
Wij ondersteunen lokale organisaties in Tanzania bij de 
opvang, zorg en scholing van (wees)kinderen die nu nog 
geen hulp ontvangen. 

Verandering
De verandering die wij willen zien is dat kinderen in Tanzania gelukkig en gezond opgroeien in een familie 
en binnen de lokale gemeenschap.  

Gelukkige en gezonde kinderen: 
   •   Hebben een veilig thuis met een familie
   •   Zijn lichamelijk gezond en fit en hebben ruimte om te spelen
   •   Gaan naar school, waar zowel hun cognitieve als hun sociaal-emotionele ontwikkeling groeit
   •   Hebben een gezond zelfbeeld, zelfvertrouwen en zijn respectvol naar anderen
   •   Worden geestelijk geïnspireerd om een waardig en betekenisvol leven te leiden

Onze visie op gezondheid en geluk is een holistische, bijbelse visie, waarbij we er rekening mee houden dat 
de verschillende ontwikkelingsgebieden (geest, ziel, lichaam) bij elkaar horen en elkaar beïnvloeden.

De projecten
De projecten waar wij ons aan verbinden moeten een bijdrage leveren aan een gelukkige en gezonde 
ontwikkeling van kansarme kinderen die bij voorkeur (gaan) opgroeien in een familie. 
De projecten moeten bijdragen aan het versterken en verzelfstandigen van de families en de lokale 
gemeenschap zodat zij een stevig vangnet zijn voor de kinderen. 

Om ons doel te bereiken voorzien wij kinderen van onderwijs, voeding,  gezondheidszorg en ruimte om te 
spelen. Families kunnen gebruik maken van family coaching en business coaching. 
Social workers krijgen coaching en training aangeboden om hun professionaliteit te verhogen. In de dorpen 
en buurten zijn we actief bezig met het faciliteren van speel- en studieterreinen, watervoorzieningen, het 
bouwen van een buurthuis en het organiseren van community workshops.    

In Tanzania kunnen we (nog) niet terugvallen op een overheidssysteem voor jeugdhulp of
kinderbescherming. Om goed voor kinderen te zorgen, zien we het belang van een goede samenwerking 
tussen onze lokale partners en de lokale overheid.

Gelukkig en gezond opgroeien in Tanzania
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Projecten 2021

 

Wij werken in Tanzania samen met verschillende lokale partners, zowel in Dar es Salaam als op het 
platteland in het kustgebied van Bagamoyo.

Project “Anybody Home?”
In het kustgebied van Bagamoyo zien we zeer arme plattelands-
dorpen waar kinderen en jongeren aan hun lot worden overgelaten 
en rondzwerven op straat. Veel kinderen/jongeren gaan niet naar 
school en overdag is er niemand thuis.

Als gevolg van deze ernstige verwaarlozing, ontwikkelen de
kinderen allerlei emotionele problemen en gedragsproblemen: 
rusteloosheid, opstandigheid, depressiviteit, eenzaamheid,
bedelgedrag, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen.

Samen met onze lokale partner NGO Acodeta willen wij een 
helpende hand uitsteken naar deze kinderen en jongeren. 
In het centraal gelegen dorp Msata en in de omliggende dorpen
is in januari 2021 project “Anybody Home?” van start gegaan.

Het project bestaat uit 2 delen: 
   •   de bouw van een buurthuis 
   •   een breed ondersteuningsprogramma voor kinderen, jongeren 
        en hun families.

4 klaslokalen naast de social hall

water!!

het kantoor en de toiletten worden
naast de social hall gebouwd



www.tan-kids.nl

Jaarverslag 2021

6

1. De bouw van een multifunctioneel buurthuis in Msata.

 
We hadden in 2020 één stuk grond (3272 m2) gekocht en een social hall gebouwd. Begin 2021 zijn we in 
samenwerking met Wilde Ganzen en een aantal andere gulle partijen, verder gegaan met de bouw van de 
openbare toiletten en een ruim kantoor. Ook is op het terrein een waterput geboord en een watervoorzie-
ning aangelegd. Naast de social hall zijn 4 klaslokalen gebouwd en rondom het terrein is een muur met 
een poort gebouwd. 

Naast dit terrein is een stuk grond van 3135m2 gekocht waar een hostel met 4 slaapkamers gebouwd 
wordt. Dit hostel is nodig om de vrijwilligers uit de omliggende dorpen een slaapplek te bieden als zij in 
het buurthuis komen helpen. 

Dan is er nog een derde terrein (2745m2), deze is geschonken door de overheid omdat zij het eerste 
terrein te krap vinden voor de speeltuin en het sportterrein. Een prachtig gebaar van waardering en 
welwillendheid voor dit community project! 

In en om het buurthuis zal een breed aanbod van kinder- en jongerenactiviteiten op touw gezet worden. 

In de social hall is een leeshoek, een speelhoek, er zijn vrijwilligers die een luisterend oor en wat eten/drin-
ken aanbieden en er is huiswerkondersteuning. Op het buitenterrein is een speeltuin met schommels en 
glijbanen en wordt er op gezette tijden sport en spel georganiseerd.

In de 4 klaslokalen kunnen per jaar 100-120 kansarme jongeren een vak leren: er zijn praktijklessen op het 
gebied van koken, naaien, metselen, timmeren en lassen. 
De praktijklessen worden gegeven door vakmensen uit de omliggende dorpen, die al sinds jaren als 
vrijwilligers verbonden zijn aan NGO Acodeta.

2. Family Based Child Care, het ondersteuningsprogramma
    voor kinderen, jongeren en hun families.
Vanuit de screening en intake procedure zijn 104 kinderen en 26 families gekozen, wonend in Msata en 
omliggende dorpen. Deze gezinnen zijn uitgekozen omdat er gebrek is aan bijna alle basisbehoeften: 
voeding, schoon water, medische voorzieningen en mogelijkheden om meer inkomen te generen.

Alle 104 kinderen zijn gesponsord om naar school te kunnen gaan. Door de kinderen te voorzien van 
uniformen, schoenen, boeken, tassen, maaltijden en vervoer, is hun scholing veilig gesteld. Hierdoor 
hebben we ook kunnen voorkomen dat een aantal tienermeisjes uitgehuwelijkt zouden worden. 

In het tweede kwartaal van 2021 zagen de family coaches dat veel kinderen onvoldoende eten kregen en 
het niet meer volhielden om de lange afstanden naar school te lopen. We hebben de begroting bijgesteld 
en extra fondsen geworven om de kinderen zoveel mogelijk te voorzien van vervoer en schoolmaaltijden. 

65 kinderen gingen naar de basisschool, 39 naar de middelbare school. Daarvan zaten 10 kinderen in 
examenklassen en zij hebben allemaal hun nationale examens gemaakt. 
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De 26 families van deze kinderen hebben 
family coaching gekregen. Het hoofddoel 
daarvan is om de ouders/verzorgers te 
helpen om zelfvoorzienend te worden. 

Daarnaast zijn er gezinnen waar sprake is 
van complexe familieproblematiek, 
huiselijk geweld en/of verslavingen. In 
deze gezinnen wordt gewerkt aan vrede, 
veiligheid en gezondheid. We hebben 
gezien dat het sponsoren van de kinderen 
en het begeleiden van de ouders stress 
wegneemt waardoor sommige ouders 
“ineens” weer samen sterk kunnen zijn en 
in harmonie met elkaar komen. Helaas
is er ook gebrokenheid en verlatenheid 
binnen deze families en zijn er
omstandigheden waar wij geen invloed 
op hebben. 

De family coaches geven ook praktische hulp, bijvoorbeeld door te assisteren bij ziekenhuisbezoeken, 
schoolbezoeken of door de kinderen te helpen met hun huiswerk. Soms zijn we bijgesprongen, bijvoor-
beeld als een kind een bril nodig had of als er een urgente operatie nodig was.

In de strijd tegen armoede krijgt het verwerven van werk en inkomen een prominente plek binnen het 
ondersteuningsprogramma! Het is gelukt om met alle families de business coaching op te starten en hen 
te helpen bij het opstellen van een businessplan. 

Dit gaat gepaard met praktische lessen zoals leren koeien te melken en koeien te verzorgen, een spaar-
plan maken voor je bedrijf, leren lezen en schrijven of voor het eerst een spaarrekening te openen bij de 
bank.

In 2021 zijn 13 families gestart met hun bedrijf. Zij hebben hiervoor een business lening ontvangen en 
krijgen direct een (klein) maandsalaris.

Voor Esther is een droom in vervulling gegaan toen zij in 2021 haar eigen naaiatelier opende. Inmiddels 
staat zij met haar 5 kinderen op eigen benen!
U leest haar verhaal hier: https://tan-kids.nl/2021-was-absoluut-mijn-jaar/

De families die later in het jaar aan de beurt waren hadden meer hobbels op hun weg vanwege nieuwe 
regelgeving van de overheid. Er was meer geld nodig voor een business lening en de “losgeslagen” 
prijsstijgingen maakten het erg lastig om iets op te kunnen starten. 

Zoals bij Doris Walter, de moeder van de 11-jarige Shadrack: 

Doris, haar man en hun zoon Shadrack hebben alle drie een HIV-infectie. Deze familie was in grote nood 
en hadden soms dagen achter elkaar geen eten. Het gebrek aan dagelijkse maaltijden was een groot 
probleem, vooral omdat het lichaam dan geen  HIV medicatie kan verdragen. Ondanks de helpende 
handen van hun buren was het leven voor Doris, haar man en hun zoon erg uitzichtloos. 
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Totdat Doris de kans kreeg om mee te doen in de NEEMA WOMEN GROUP, een coöperatie van 6 
vrouwen uit haar dorp. Deze vrouwen hebben allemaal met moeilijke omstandigheden te maken en 
kunnen door de samenwerking elkaar tot steun zijn. Samen zullen zij meer kans hebben om een 
succesvol en winstgevend bedrijf te runnen. 

Met de support van KS foundation is in de tweede helft van 2021 een lening afgegeven voor een 
detailhandel in granen. De vrouwen 
verkopen rijst, mais, bonen en noten. 

Doris vertelt: 
“De eerste veranderingen die ik vanaf 
de start van de business ervaar heeft 
betrekking op mijn gezondheid! Omdat 
onze krachten stap voor stap toene-
men, verandert ons leven iedere dag! 
En dat, ondanks dat ons bedrijfje nog 
niet erg goed loopt. Want ons land zit in 
een hele moeilijke economische 
situatie en de mensen hebben bijna 
geen geld te besteden. 

Maar voor mij en mijn gezin levert de 
nu nog beperkte omzet in ieder geval 
dagelijks eten op! Iets wat we voor die 
tijd vaak moesten missen. Dagelijks 
eten betekent dat wij HIV remmers 
kunnen innemen en zo komt onze 
gezondheid en kracht weer terug! Dit 
bedrijf is een enorme grote zegen voor 
mij, de andere vrouwen en onze fami-
lies. Ik wil iedereen bedanken die zich 
heeft ingezet met geld, tijd of talent, zodat onze business kon starten! “

Door heftige en langdurige regenval tijdens het eerste kwartaal van 2021, stortten de modderhuisjes 
van een aantal families in. De dakloosheid, de heftige regen en wind ging gepaard met ziekte en 
voedseltekorten. De omstandigheden waren heel erg moeilijk. 
Een moeder met een baby sliep onder een plastic zeiltje in het bos, een groot gezin moest geschei-
den van elkaar bij anderen gaan logeren; het was erg deprimerend.

Daarom hebben we op verzoek van Acodeta een noodhulp project opgestart onder de naam “Give 
them a home”.

Doris Walter krijgt kracht om te werken
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Project “Give them a home”
Het doel was om de getroffen families te voorzien 
van bouwmaterialen en bouwvakkers die binnen een 
maand een duurzaam, bakstenen huisje zouden 
bouwen. Ook hadden de families nieuwe matrassen, 
lakens, muggennetten en voedselpakketten nodig.

Dankzij de onvermoeide inzet van onze vrijwilligers is 
er zo snel mogelijk een sponsorcampagne op social 
media opgestart. Ook hebben we een opdracht voor 
fondswerving bij een extern bureau neergelegd. In 
2021 hebben we 8 families geholpen met een nieuw 
huisje.
Zij hebben de draad van hun leven weer kunnen 
oppakken en ze zijn ontzettend opgelucht en dank-
baar! 

Dit alles kostte het team van Acodeta veel extra tijd 
en energie, maar het was een geslaagde manier om 
de getroffen families te helpen en hen in het project 
“Anybody Home?”  te kunnen behouden.

Project “Diploma in the pocket”

“Diploma in the pocket” biedt kansarme (wees)kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan en 
een diploma te halen. We richten ons op weeskinderen, kinderen uit arme gezinnen en jongeren die 
een vakopleiding willen volgen. Het gaat om leerlingen die om wat voor reden dan ook, zonder onze 
hulp geen onderwijs zouden kunnen 
krijgen. 

Om het analfabetisme te doorbreken en 
gelijke kansen op onderwijs te stimuleren, 
hebben wij dit project samen met lokale 
partner Share to Grow trust opgezet. 

In 2021 hebben we 26 kinderen/jongeren 
in Dar es Salaam gesponsord. De kinderen 
worden voorzien van schoolboeken, 
uniformen en schoenen, goede begelei-
ding, gezondheidszorg, gezond eten en 
voor de meesten een veilige slaapplek op 
school. 
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De kinderen die op de boardingschool 
verblijven, krijgen van ons alle persoon-
lijke spullen die daarvoor nodig zijn. 
(lakens, muggennet, toiletartikelen enz) 
Ook zijn enkele jongeren bezig met een 
beroepsopleiding. 

Halverwege het jaar bleek dat Share to 
Grow niet meer in staat was om dit 
project uit te voeren. 
Hun studieterrein is en blijft een rustige 
en veilige plek voor kinderen en jonge-
ren in de wijk en het is mooi dat we dat 
in de afgelopen jaren konden faciliteren. 

De begeleidende taken die Wein Peter 
Nyasi van Share to Grow vele jaren heeft uitgevoerd, zijn overgenomen door een onderwijskundige 
uit het team van NGO Acodeta en een psycholoog uit Dar es Salaam. De overdracht is prettig en 
soepel verlopen, zodat de kinderen er geen last van hadden.Wat er ook veranderd is, dat wij een 
rechtstreekse samenwerking zijn aangegaan met 2 privéscholen in Dar es Salaam: de St. Rosalia 
Primary and Secondary school en Ben Hubert Secondary school. 
We hebben al jaren goede contacten met hen en een directe en korte lijn spaart een hoop tijd en 
geld. We hebben regelmatig contact met de schoolleiding. Zij houden ons op de hoogte hoe het met 
de kinderen gaat. Ook hebben we videogesprekken met de kinderen zelf! 

Voor St. Rosalia Primary and Secundary schools heeft dit project nog een belangrijke meerwaarde: zij 
willen graag de kinderen uit arme gezinnen kunnen toelaten op hun school, maar willen voorkomen 
dat er lange rijen kinderen bij de poort komen te staan die gratis onderwijs willen. Door onze scree-
ning en begeleiding kan dat voorkomen worden en komt het gratis onderwijs bij de kinderen terecht 
die het écht nodig hebben. Op deze school betalen wij dus geen onderwijskosten: wij betalen alleen 
de schoolspullen, maaltijden, uniformen, schoolreis, schoolvervoer en/of hostel.  

Klikt u op deze informatieve video om de leerlingen te zien en een kijkje te nemen op de scholen: 
https://www.youtube.com/watch?v=UOWVNiZHht0
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Project “Family Based Child Care - Smile Academy” 

Opnieuw een project waar het ondersteuningsprogramma voor kinderen en hun families is ingezet! 
In dit geval in samenwerking met het sociaal wijkteam van Smile Academy, een English Medium 
Daycare and Nursery school in Dar es Salaam.

Vanuit de screening en intake 
procedure zijn 21 zeer verwaarloos-
de peuters en kleuters gekozen om 
deel te nemen aan het project. Het is 
gelukt om hen te voorzien van 
vroegschoolse opvang en onderwijs, 
gezonde voeding en medische zorg. 
Daarnaast zijn de 16 families waar-
van zij deel uitmaken gecoacht op 
het gebied van ouderschap, werk en 
inkomen.
Het effect van de schoolgang op het 
leven van deze jonge kinderen is 
groot. Het dagritme, de dagelijkse 
voeding, het onderwijs en het 
spelen: het heeft allemaal een 
positief effect gehad op hun licha-
melijke groei en hun sociaal, emotio-
nele en cognitieve ontwikkeling.

Vanuit een rondzwervend leven op 
straat hebben zij kunnen genieten en 
profiteren van het spelen, het leren, het sporten en dansen.  Omdat deze kinderen zo blij en trots zijn 
om naar school te kunnen gaan, hebben zij een aanstekelijk effect gehad op andere families in de 
wijk, die nu ook hun kinderen naar school brengen.

In totaal hebben 16 families deelgenomen aan family coaching en/of business coaching. De family 
coaching richtte zich op de onderlinge verhoudingen in de familie, de opvoeding en hygiëne. 
In al deze gezinnen was sprake van een ernstig gebrek aan basisvoorzieningen en het hoofddoel van 
de coaching is om de ouders te helpen om zelf hierin te kunnen gaan voorzien. Families in nood 
hebben vis of kippen gekregen en worden persoonlijk begeleid om markt en inkomsten te vinden. 

Alleen de 4 families die met een kleine lening aan het werk konden gaan, zijn voortaan zelf in staat 
om de scholing van hun kinderen te gaan betalen. 
Projectleider Bernhard Shigoli zal daarom nog doorgaan met het begeleiden van de families die dit 
nodig hebben. Hij heeft hiervoor een agrarisch project waar fruit en groente wordt verbouwd. 
Eind 2021 is een team van professionele Healthcare coaches en psychologen bij het Smile team en 
de families op bezoek geweest om na te gaan welke verbeteringen er gemaakt kunnen worden op 
het gebied van voeding, gezondheidszorg en om te kijken of er psychologische hulp nodig is. Met de 
uitkomsten daarvan willen we in 2022 verder werken. 
 
Voor de kinderen die buiten de boot dreigen te vallen omdat er nog geen financiële steun van hun 
ouders kan komen, zullen wij de schoolsponsoring voortzetten binnen project “Diploma in the 
pocket”. Dat geldt ook voor de kinderen die uit huis zijn geplaatst en in een opvanggezin wonen. 

kleuter en peuters op Smile Academy
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Project “Family Power” 

Family Power is een samenwerkingsverband van 9 Particuliere Initiatieven en hun Internationale 
Partner Organisaties. Deze organisaties zijn allemaal actief met familiegerichte zorg voor kwetsbare 
kinderen. Zij versterken families en gemeenschappen en bieden familiegerichte alternatieven in lijn 
met het beste belang van het kind. 

We werken aan de centrale vraag HOE we in de praktijk familiegerichte zorg voor kinderen mogelijk 
maken. Veel organisaties willen zich inzetten voor kwetsbare kinderen maar weten niet HOE zij een 
succesvolle familie-oplossing kunnen bieden. Er is een gebrek aan toegankelijke praktijkvoorbeel-
den, trainingen en samenwerking in de sector. Family Power wil daar samen met haar partners 
verandering in brengen.

Wij nemen samen met lokale partner NGO Acodeta deel aan dit project. 
We hebben in 2021  7 team vergaderingen gehad met deelnemers vanuit 4 verschillende
continenten.  Deze vergaderingen waren inspirerend door de afwisseling van organisaties die 
zichzelf presenteerden en de interactieve training sessies.

Iedere internationale partner verzorgt een training, die uiteraard past bij hun kwaliteiten en krachten. 
Raymond Chamungu van Acodeta heeft de training verzorgd over het betrekken en inzetten van de 
community. Ook hebben we de theorie van onze methodiek gedeeld en een case ingebracht.

In oktober is de projectleider Anne Vijverberg van Family Power op bezoek geweest bij Acodeta,
waar zij veel organisatieactiviteiten heeft kunnen bekijken en interessante gesprekken heeft kunnen 
voeren. 

Anne:  ‘Vertrouwen en verbinding’ is wat mij bovenal is bijgebleven. Hoe schrijdend de situatie ook
is, er is altijd een oplossing. En die oplossing bereik je niet alleen, maar door het mobiliseren van de 
juiste mensen en middelen. En in dat laatste is Raymond een kei.”

Family Power brengt in 2022 de praktijkervaringen in beeld door middel van internationaal
case-onderzoek, een training- & consultancy programma en bewustwordingsactiviteiten.

projectleider Anne op huisbezoek met Acodeta
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Resultaten, tegenvallers en
ontdekkingen

   
 

 

  
   

  
  

   •   151 kinderen kregen onderwijs
   •   42 families kregen family coaching en business coaching
   •   17 families kregen een business lening
   •   8 families kregen een nieuw huisje
   •   42 families kregen medische hulp/voedselpakketten
   •   5 social workers kregen Engelse lessen/computerlessen
   •   3 lokale teams kregen online casusoverleg en intervisie waardoor hun werk- en denkniveau is  
       verhoogd. 
   •   Voor het buurthuis in Msata is er een waterput geboord en ongeveer 2000m2 gebouwd. Er is  5880m2 
       extra grond gekocht/geschonken. Er zijn speeltoestellen, fietsen, sport- en spelmaterialen, tafels, stoelen 
       en kantoorspullen aangeschaft.  

Zoals in dit verslag al genoemd is, hebben de teams en families in Tanzania te maken gehad met veel ziekte, 
overlijden, spoedoperaties, mislukte oogsten, onverwachte en forse prijsstijgingen en ingestorte modderhuis-
jes. We kwamen in een spagaat tussen crisishulp en duurzame hulp:  

   •   wat heeft een kind aan onze schoolsponsoring als het teveel honger en buikpijn heeft
        om naar school te gaan? 
   •   Hoe kan een ouder voor een kind zorgen als ze ziek zijn en geen geld hebben
        om naar het ziekenhuis te gaan? 
   •   Hoe kan een social worker hulp bieden als hij/zij zelf teveel stress heeft vanwege gebrek aan inkomen? 

Door  al deze moeilijkheden heen, werden we gedwongen om veel meer in overleg te zijn met elkaar. We 
hebben daardoor een hechte samenwerking met het team van Acodeta opgebouwd, waarin  ruimte was om 
de successen en de tegenslagen open en eerlijk te bespreken. 

De zeer succesvolle fondswerving heeft ervoor gezorgd dat we de geplande projecten konden uitvoeren en 
daarnaast nog extra noodhulp konden bieden. We kunnen terugkijken op prachtige resultaten.  

In februari 2021 is Annette Klijnsma op projectbezoek geweest. Tijdens de bezoeken aan de dorpen op het 
platteland werd duidelijk dat de prioriteit daar uitgaat naar voedselzekerheid, watervoorzieningen, verbete-
ring van het onderwijs en het implementeren van kinderbescherming. Acodeta heeft verschillende project-
voorstellen bij ons neergelegd die we met hen aan het onderzoeken en bespreken zijn. 
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Onze achterban
Ons team van vrijwilligers staat altijd klaar om hun talenten in te zetten voor de communicatie, de PR en de 
(financiële) administratie. Naast het vaste team van vrijwilligers, hebben we van verschillende mensen 
aanvullende hulp gehad: van een fotograaf, een tekstschrijver en iemand die video’s voor ons wilde
monteren. Ook waren er kinderen die taarten gingen bakken en verkopen en sparen er kinderen in een kerk. 
Het is hartverwarmend om dit allemaal samen te doen! 

We zien net als in 2020 een toename van particuliere donateurs. Ook de vertrouwde en nieuwe
vermogensfondsen en bedrijfsfondsen zijn tot grote steun bij de financiering van onze projecten. 

We zijn dankbaar en trots dat we zoveel steun en vertrouwen krijgen om onze projecten uit te voeren en de 
kinderen in Tanzania te helpen om gelukkig en gezond op te groeien. 

Hartelijk dank voor alle gulle giften!
AniVizzion te Ulft

Goodbookshop te Doetinchem
Lokaal kerstpakket

Product-Entwicklung Helterhoff GmbH in Münster
Slurink B.V. 

Uitzendburo In Person Lichtenvoorde/Doetinchem
Diaconie Protestantse Gemeente Aalten

Pinkstergemeente Doetinchem
Volle Evangelie Gemeente Doetinchem

Brantsen Stichting
De Johanna Donk-Grote Stichting

Dr. Hofstee Stichting
Stichting De Ziekenfondsbode

Stichting KS Foundation
Stichting Mundo Crastino Meliori 

Stichting Pharus
Stichting Oorsprong, Doel en Zin

Stichting Spaap
Stichting Van Helden Tucker

Stichting Perspectiva 
Stichting Willems Koopfonds
Stichting Triodos Foundation 

Stichting Winters v.d. Speulhof
Verburg Charity Foundation

Vereniging Trein 8.28 
Wilde Ganzen 

En de voor ons bekende organisaties die graag anoniem willen blijven.
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Een vooruitblik
In 2022 willen we de lopende activiteiten met Acodeta voortzetten en zorgen dat alles goed afgerond wordt 
en in gang wordt gezet. 

Met het nieuwe team van professionele Healthcare coaches en psychologen zullen wij een aantal kinderen 
en families in Dar es Salaam gaan begeleiden die dringend op hulp wachten. Aan het einde van het jaar 
zullen we de samenwerking uiteraard evalueren. 

Vanuit het project met Smile Academy hebben wij een projectidee van family coach Efrazia aangenomen. 
Het is een kleinschalig activeringsproject dat voor 9 vrouwen werk (dagbesteding en dagritme) en een 
inkomen gaat opleveren. Deze activiteiten worden gecombineerd met counseling en groepsgesprekken. 
Het project is speciaal bedoeld voor (getraumatiseerde) vrouwen die onvoldoende profijt hebben gehad 
van de tot nu toe geboden hulp. 
 
Het mobiliseren van de lokale gemeenschap zien we als een belangrijke en duurzame interventie (om 
intensieve en dure hulp te voorkomen) .  Als er een stevig vangnet voor kwetsbare kinderen en families 
aanwezig is in de lokale gemeenschap, dan hebben we veel gewonnen!
Hiervoor worden community workshops ingezet en Acodeta is bezig met een grote klus om de handleidin-
gen hiervoor te vertalen in Swahili. 

In 2022 zullen wij weer een training voor de Social Workers in Tanzania organiseren. Het zal een uniek 
moment zijn om dat voor het eerst in het buurthuis van Msata te kunnen doen. Er is plaats voor 30 deelne-
mers die zich inmiddels al hebben ingeschreven.  

Door een toename van projectactiviteiten en werkgebieden vraagt de monitoring en de coördinatie steeds 
meer aandacht. Zowel bij Acodeta als bij Tan-kids zoeken we versterking en uitbreiding van het team zodat 
er een sterker basis is voor de voortgang van onze missie. 
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Financieel verslag

ACTIVA
Liquide middelen  €    29.997,00  €    12.497,00  

 €    29.997,00  €    12.497,00  

Totaal activa  €    22.997,00 12.497,00  €  

PASSIVA
Reserves:
 - Continuïteitsreserve  €                -   -€               
 - Bestemminsgreserves  €                -   -€               
 - Overige reserves  €      6.997,00  €      4.497,00 

 €      6.997,00  €      4.497,00  
Bestemmingsfondsen  €    23.000,00  €      8.000,00  

Totaal passiva 29.997,00€      € 12.497,00 

Baten
Baten eigen fondswerving  €   144.706,93  €    73.152,00  
Baten gezamenlijke acties  €                -   -€               
Baten acties  €      1.838,00  €      6.617,00  
Overige baten  €           10,00 -€               

Totaal baten  €    146.554,93 79.769,00 €

Lasten
Besteed aan doelstelling *  €   126.790,00  €    82.083,00  
Kosten werving baten  €       1.302,00  €      4.414,00  
Kosten beheer en administratie  €          963,00  €         921,00  

Totaal lasten  €  129.055,00 €    87.418,00     

Resultaat  €      17.499,93 €        - 7.649,00     

Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
 - Bestemmingsfondsen  €     15.000,00 -8.000,00€       
 - Overige reserves  €       2.500,00 351,00€        

Totaal resultaatsbestemming  €      17.499,93       - 7.649,00 €       

Realisatie 20210 Realisatie 2020

Balans van Tan-Kids over het jaar 2021

Staat van baten en lasten over het jaar 2021

31-12-2021 31-12-2020

* Voor het bouwproject van het buurthuis is totaal € 80.319 besteed. Wilde ganzen heeft hieraan bijgedragen
met een bedrag van € 31.559. Dit bedrag reflecteert niet op onze jaarrekening omdat Wilde Ganzen dit direct
overmaakt aan onze lokale partner. 


