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Dit is hoe we armoede bestrijden!
Ons projectbezoek in september heeft veel persoonlijke verhalen, primeurtjes en foto’s
opgeleverd. We delen er een aantal in deze nieuwsbrief. Veel plezier!

#primeur in Dar es Salaam
We hebben voor het eerst de vrouwen
en kinderen van de Amani groep
ontmoet. Een kleinschalig project voor
dagbesteding en ontmoeting, onder
leiding van family coach Efrazia.
De vrouwen die begin dit jaar nog
depressief waren of aan de kant van
de weg liepen te bedelen vertellen
ons over de kracht en de hoop die dit
project hen heeft gebracht:

Imelda: “Sinds mijn man in 2006 is
overleden, werd mijn leven moeilijk en
zwaar. Uiteindelijk wist ik gewoon niet
meer wat ik moest doen. In de Amani
groep heb ik geleerd hoe ik een
konijnenfokkerij kan runnen en het is
een geweldige ervaring voor mij! Ik kan
iets en ik kan het ook aan anderen gaan
leren! Van de opbrengst ga ik geld
sparen om mijn eigen champignon
business te starten.” Imelda heeft 3 dochters en zorgt voor haar 9 jarige kleinzoon.
Sarah, moeder van 4 kinderen: “Ik heb
hoop voor de toekomst gekregen. Ik
weet gewoon dat ik een beter leven
tegemoet ga en dat geeft me heel veel
blijdschap. Ik ben erg trots op Efrazia.
Zij houdt van ons en is betrokken bij ons
leven.”

Upendo: “Ja, mijn man is helaas overleden en ik was de weg
kwijtgeraakt. Door dit project heb ik weer een doel voor ogen
en daar ga ik op af. Ook is het fijn om deel te zijn van deze
groep. Als vrouwen zijn we er echt voor elkaar en mijn zoontje
van 4 kan lekker met de andere kinderen spelen.”

#gezondgeluk in Komkonga
In het kleine dorp Komkonga viel het ons op dat de kinderen en de moeders er veel
gezonder en gelukkiger uitzien dan vorig jaar. De moeders vertellen dat het
inderdaad goed met hen gaat en dat ze ontzettend dankbaar zijn met de hulp die ze
ontvangen. Ze noemen het een wonder van God omdat ze het nooit voor mogelijk
hadden gehouden dat hun kinderen naar school konden gaan en dat zij bedrijfjes
konden opstarten.
We beseffen dat ons programma Family Based Child Care een intensief
hulpprogramma is en het is niet altijd makkelijk om op deze manier te werken. De
werkers moeten getraind worden, de kinderen moeten naar school en de ouders
aan het werk. Soms zijn er familieconflicten of veel te lang uitgestelde operaties.
Maar dit is hoe we armoede bestrijden! Dit is hoe kinderen en families gezond en
sterk worden en (weer) op hun eigen benen kunnen staan.

Waar ik van hou?
Ik hou van studeren en van voetballen. Ook hou
ik veel van God en ik zou graag mijn eigen
bijbel willen hebben. Thuis hebben we één
bijbel en die is van mijn moeder.

Hoe ik vrienden ben geworden met
Ramadan?
Ik gaf hem één van mijn schriften en hij hielp
mij met mijn sommen. En zo werden we
vrienden!

Hier zien we een vrolijke en gezonde baby.
We doneren de babyvoeding van Totkline om een
mogelijke overdracht van het HIV-virus te voorkomen.

#primeur in Metherani village

Nogmaals een eerste bezoek, dit keer in Metherani Village, een Masaai “dorp” op een kale en
winderige vlakte, 18 kilometer vanaf Arusha. Er is geen water en er kan nauwelijks iets
groeien. De kinderen krijgen maar 1 maaltijd per dag!
We begrijpen heel goed waarom onze collega’s zo aandrongen om hier een community project
te starten. Omdat de Masaai vrouwen en meisjes die hier wonen geen recht op de bezittingen
van de mannen hebben, is er een naai- en ontwerpatelier opgestart.

Deze enorm creatieve vrouwen in Metherani maken met kleine kraaltjes allerlei sieraden en
andere traditionele Masaai producten. Deze worden verkocht aan toeristenbureaus. In het
naaiatelier in Arusha wordt veel feestkleding gemaakt voor bruiloften en evenementen. Ook
geven scholen orders voor het maken van uniformen voor kinderen.
Inmiddels zijn er sinds maart 16 betaalde banen gecreëerd en zijn de eerste 5 meisjes
begonnen aan de opleiding tot kleermaker. Het is een geweldige prestatie!

Msata is een centraal gelegen dorp in het plattelandsgebied waar we sinds 2018 actief zijn.
We werken hier samen met Raymond en het team van NGO Acodeta.

#primeur1 in Msata
Tijdens de bestuursvergadering overhandigde Eugene met trots het eerste vertaalwerk.
Hij heeft de handout van onze training vertaald, een aantal materialen voor
kindercoaching en een handleiding van een prachtige community workshop. Het was
een moment om even bij stil te staan.
Een moment om te vieren dat we steeds beter in staat zijn om de community te
betrekken en te versterken in de zorg voor kinderen.

#primeur2 in Msata
Wat hebben we hard
gewerkt en lang uitgekeken
naar de nieuwe 5-daagse
training “Growing up happy
and healthy”! Deze training
werd voor het eerst in het
buurthuis van Msata
gegeven.
Het was bijzonder om de
koks in de tijdelijke
buitenkeuken te begroeten,
de hal in te richten, de
leermiddelen uit te stallen
en dan één voor één de
social workers, leerkrachten
en jeugdwerkers te zien
binnenkomen. 30
leergierige mensen, die zich
inzetten voor de verwaarloosde en vergeten kinderen in hun omgeving. Sommigen zijn zelfs 1
of 2 dagen onderweg geweest om naar deze training te komen.
Enkele reacties van de deelnemers:
“Mijn hart is geraakt over het belang van de emotionele ontwikkeling van kinderen. Ik wist
dit helemaal niet!”
“Ik heb nog nooit zulke mooie materialen gezien en ik kan niet wachten om ze te gaan
gebruiken met de kinderen in mijn dorp.”
“Ik heb ontdekt dat het mogelijk is om samen met de families en onze community de strijd
aan te gaan tegen seksueel misbruik.”
“Ik ben van plan om vaker met de kinderen in mijn dorp te gaan voetballen en samen met
hen te eten. Zo kan ik een band met hen opbouwen. “
“Ik ben analfabeet en heb voor het eerst in mijn leven les gekregen over de ontwikkeling en
begeleiding van kinderen. Ik heb er geen woorden voor hoe geweldig dit was voor mij. Ik
verlang naar meer kennis en training.”
“De lessen over integriteit en kinderbescherming spraken mij bijzonder aan. Ik ga dit
toepassen binnen de regio waar wij jeugdhulp bieden.”
“Ik wist niets van temperamenten en opvoedstijlen! Onze gezinsbegeleiding zal voortaan
anders en beter worden.”
“Werken met kinderen? Ik weet nu zeker dat ik het kan!”

Emmanuel, leerkracht in Dar es Salaam:
“Al zouden we maar de helft van deze training toepassen, dan zou ons land compleet
veranderen. De inzichten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen hebben mij
diep geraakt omdat ik weet dat het waar is en omdat ik weet dat we er veel te weinig
aandacht aan besteden op onze scholen. Ik ben van plan om leerkrachten en ouders te gaan
trainen met het vernieuwende en prachtige lesmateriaal van stichting Tan-kids.”
Met deze nieuwsbrief heeft u weer een glimp van ons werk opgevangen. Op één of andere
manier bent u bij de kinderen in Tanzania betrokken en daar danken wij u hartelijk voor!

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.

