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Een nieuwsbrief vol familiegeluk!
En we beginnen met het familiegeluk in
onze eigen kring. Want op 15 april is
Solon Immanuël Tyssen geboren, zoon
van ons bestuurslid Camilla en haar man
Jerry.
We zijn samen met hen blij en dankbaar
dat alles goed is gegaan!

Hoe kunnen we je jullie bedanken?
Die vraag kregen wij van een aantal moeders die met hun kinderen uit een hele moeilijke tijd
zijn gekomen. Tijdens het heftige regenseizoen van vorig jaar waren hun modderhuisjes
ingestort en worstelden ze met dakloosheid, honger, malaria en diarree.
We kwamen in actie en hebben dankzij onze geweldige donateurs 9 families kunnen helpen
met het bouwen van een huisje van bakstenen. De moeders vertellen ons dat zij een heel
nieuw leven zijn begonnen: in hun droomhuis!

Annette vertelt: “Ze willen weten hoe ze mij kunnen bedanken als ik in september bij hen op
bezoek kom. Ik vertelde enthousiast dat ik zo graag een lied in hun taal wil leren; een lied dat
zij graag in de kerk zingen. En als het kan een dans erbij. De moeders lachen en schudden hun
hoofd, want dat bedoelen ze niet. Het moet iets tastbaars zijn! Ik laat me in september wel
verrassen als ik deze gelukkige families ga bezoeken! “

Welkom Nurrat!
Een organisatie in Tanzania ging op zoek
naar familie van de 5-jarige Nurrat. Want
Nurrat’s ouders zijn allebei overleden.
Kinderen in Tanzania zijn verbonden met
een grote groep familieleden die zich
verantwoordelijk voelen om voor elkaars
kinderen te zorgen. Zodra er een tante,
een opa of een oma wordt gevonden, dan
wordt het kind daar gebracht. Gelukkig
hoefde Nurrat niet naar een weeshuis
gebracht te worden, want er werd een
familie gevonden! En die familie, die
kennen wij!
Want Nurrat werd naar zijn oom Daudi,
tante Doris en neef Shadrack gebracht. En
zij doen mee in ons hulpprogramma!
Dat komt omdat zij in een vicieuze cirkel
terecht waren gekomen. De ouders waren
verzwakt vanwege een HIV-infectie; ze
hadden geen kracht om te werken; zonder
werk is er geen eten terwijl gezond eten
juist zo nodig om de HIV-remmers te
kunnen verdragen.
Vanuit ons programma sponsoren we
Shadrack met schoolmaaltijden en schoolspullen. En zijn moeder doet mee met het
businessprogramma. Zij heeft vorig jaar een winkeltje geopend.
Ondanks deze vooruitgang is de gezondheid van Doris en haar man nog niet zo best. De familie
woont in een modderhuisje met één kamer. Dit modderhuisje wordt steeds dichtgesmeerd
omdat het begon in te storten. Ook zieke oma was onlangs bij hen ingetrokken. Maar iedereen
schuift op voor oma en de kleine Nurrat. Want we zorgen voor elkaar!
Het zijn steeds weer verhalen die ons treffen! We zijn erg blij dat we Nurrat welkom mogen
heten en we hebben hem kunnen voorzien van schoolspullen en schoolmaaltijden.
Deze familie is de eerstvolgende op de wachtlijst voor een nieuw huisje. We hebben hiervoor
nog een bedrag van € 2.725 nodig.

Amani (vrede) women group
Als je echt geen uitweg meer ziet, dan ga je bedelen
of prostitueren. We durven het te zeggen tegen elkaar,
we begrijpen elkaar en we helpen elkaar om het NIET
MEER TE DOEN!
Dat is de eerste grote winst in een kleinschalig nieuw project voor vrouwen! Opgestart
door “onze” ondernemende family coach Efrazia. In maart 2022 bouwde zij een
ontmoetingsplaats met een konijnenfokkerij waar getraumatiseerde en depressieve
vrouwen uit haar wijk terecht kunnen voor dagbesteding en onderling contact.
Tan-kids ondersteunt dit project maar al te graag en ziet hier een kans om zorg en
veiligheid te bieden aan 7 moeders en hun 20 kinderen.
Deze moeders hebben de verantwoordelijkheid opgepakt om de konijnenfokkerij op te
bouwen en samen het dagelijkse werk te doen. Iedere week is er tijd voor ontmoeting
en gesprek, zodat zij hun zorgen en vragen met elkaar kunnen bespreken. En zo komen
deze vrouwen langzaam uit een donker dal. Ze voelen dat het dagritme, de
verantwoordelijkheid voor het werk en de onderlinge vriendschappen hen erg goed
doet, ondanks de vele problemen die er in hun leven spelen.
Pas na 6 maanden zullen de eerste opbrengsten voor een klein maandsalaris zorgen. Dat
is erg moeilijk voor de vrouwen, aangezien ze nauwelijks 1 maaltijd per dag hebben.
Efrazia stelde daarom voor om voedselpakketten uit te delen. Deze maand is er voor
het eerst een gezonde mix van groente, granen, vis en olie uitgedeeld. Wat een
blijdschap! Wij zullen proberen om de komende 5 maanden hierin te blijven voorzien.

De moeders aan het werk op de dagbesteding

Efrazia deelt voedselpakketten uit

Nieuws uit het buurthuis in Msata
Een buurthuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Dat is nieuw voor de mensen in Msata!
Daarom krijgen wij geen foto’s van de eerste activiteiten met de volwassenen. Want zij willen
niet op de foto! Raymond vertelt dat ze tijd nodig hebben om te wennen en vertrouwen te
krijgen.
Van februari tot april heeft stichting Geven is Leven gespaard voor de meubels en
gereedschappen die nodig zijn in de klaslokalen van het buurthuis:
www.stichtinggevenisleven.nl/tanzania
Wat een mooie samenwerking!
Omdat we het bouwproject in samenwerking met Wilde Ganzen doen, doen zij nog 50% bij de
opbrengst. Als hiermee de lokalen zijn ingericht komt de lokale overheid langs voor een
officiële inspectie. Daarna mogen de klaslokalen in gebruik worden genomen.

Een paar kinderen
mochten wel op de foto.
Ze kwamen lekker even
tekenen en hebben vol
bewondering gekeken
naar het wandkleed dat
is gemaakt door de
kinderen van de Volle
Evangelie Gemeente in
Doetinchem.

Een feestelijke Goede Doelen Dag op de
Wilhelminaschool in Doetinchem
De kinderen van de Wilhelminaschool hebben maar liefst € 7359,- bij elkaar gebracht voor de
schoolkosten van de kinderen in Tanzania! Wat een geweldige prestatie! Hoe zij dat voor
elkaar hebben gekregen leest u hier: Goede doelen dag

We hebben heerlijk samengewerkt met de kinderen, de leerkrachten
en een aantal vrijwilligers!

(Om privacy redenen mogen wij geen foto’s publiceren waarop de kinderen te herkennen zijn)

ZOMER
De kinderen in Tanzania hebben deze zomer in augustus vakantie in plaats van in juni. Dat
komt omdat alle inwoners van Tanzania geteld gaan worden. Dit zal in augustus gaan gebeuren
en daarom wil de overheid dat alle kinderen dan thuis zijn. Ook omdat de leerkrachten
betrokken zijn bij de volkstelling.
We zijn 8 ½ jaar geleden begonnen om zorg en scholing te bieden aan 10 kinderen. We
hadden niet kunnen bedenken hoe dit allemaal verder zou groeien.
We houden van ons werk en kunnen onze talenten inzetten zodat kinderen in Tanzania
gelukkig en gezond kunnen opgroeien en de families sterker en zelfstandiger worden. We
houden van het gevoel dat we krijgen als we onze collega’s helpen om armoede te bestrijden,
onderwijs te bevorderen en banen te creëren. Wij voelen ons enorm gesteund door uw
belangstelling en support! Hartelijk dank daarvoor!
We wensen u een hele fijne zomer toe!

NB. Het jaarverslag is half april verschenen en op onze website geplaatst. Heeft u het
nog niet gezien? Klikt u dan op: tan-kids.nl//Tan-Kids-Jaarverslag-2021.pdf
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