Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2008
Ten geleide
Mwanza is een snel groeiende stad met veel
straatkinderen. Een team van 22 enthousiaste
Tanzaniaanse medewerkers, onder leiding van
de Nederlandse coördinator Marga van
Barschot, zet zich in voor deze kinderen.
Upendo Daima haalt de kinderen van de straat,
vangt hen op en brengt hen daar waar mogelijk
terug naar hun ouders of familie.

Stichting Upendo Daima Nederland opgericht.
Deze stichting heeft als doel het bieden van
inhoudelijke en financiële ondersteuning aan
het project voor de straatkinderen in Tanzania.
Het jaarverslag 2008 start met de
ontwikkelingen in Mwanza van het afgelopen
jaar. Vervolgens komen de activiteiten in
Nederland aan bod. De financiën worden
gepresenteerd in bijlage 1 in een verkort
financieel jaarverslag.

Ontwikkelingen in Tanzania

Upendo Daima biedt reïntegratie, onderdak,
begeleiding, scholing en werkgelegenheid aan.
De activiteiten zijn ondergebracht in 2
deelprojecten:

De belangrijkste ontwikkeling die in 2008 heeft
plaatsgevonden was de omvorming van het
Day Care centrum naar Back Home House. In
het Day Care centrum werden de straatkinderen
overdag opgevangen, maar slaapgelegenheid
was er niet. Er bleek meer behoefte te zijn aan
een opvanghuis, waar de kinderen dag en nacht
opgevangen worden, totdat hereniging met
familie weer mogelijk is. Na een proefperiode
van enkele maanden is het Back Home Huis op
1 maart 2008 officieel geopend.

1. Back Home House; hier verblijven de
straatkinderen maximaal 3 maanden om
ze vandaar uit te herenigen met hun
familie.
2. Malimbe Family; hier worden de
kinderen gehuisvest, die voorlopig niet
terug kunnen naar hun familie.
Om Marga van Barschot en haar team in het
werk met de straatkinderen in Mwanza te
ondersteunen is op 13 oktober 2004 de
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Dit huis is geschikt voor de opvang van 120
kinderen per jaar, die gemiddeld 3 maanden
blijven. Dit eerste jaar zijn er al goede
resultaten geboekt. Het is ongelooflijk dat het
in zo’n korte periode lukt om de kinderen weer
een nieuw perspectief te bieden. Er is met hen
gewerkt aan het verwerken van de opgelopen
trauma’s, hun gezondheid is verbeterd door
goede voeding en het niet meer gebruiken van
drugs. Zij zijn weer gewend aan een geregeld
leven en door de gevolgde lessen in staat om de
draad op school weer op te pakken. De
kinderen zijn blij terug gegaan naar huis met
nieuwe inzichten en vaardigheden en een
rugzak gevuld met schooluniform, schoenen en
schoolschriften.
Ook met Malimbe Family gaat het goed. De
bouwactiviteiten zijn grotendeels afgerond.
Jongens volgen na de lagere school een
secondary school of een beroepsopleiding. Zij
zijn erg gemotiveerd en horen dikwijls bij de
besten van de klas. Zij leren veel tijdens hun
jaren op Malimbe.
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Zij verzorgen de kippen en de koeien en
werken in de moestuin. Ze doen ook allerlei
huishoudelijke klussen, hierdoor leren ze goed
voor zichzelf zorgen.
In 2008 zijn er een aantal jongens vanuit het
Back Home House naar Malimbe gegaan. Voor
deze jongens was de thuissituatie zo slecht dat
het niet wenselijk was ze terug naar huis te
laten gaan. Op Malimbe ging hun aanpassing
erg soepel omdat ze al gewend waren aan een
geregeld en gezond leven. De jongens van
Malimbe gaan elke zomer enkele weken met
vakantie naar huis, hierdoor blijft de band met
thuis bestaan.
Tot eind 2008 werd er ook een Training Center
door Upendo Daima geëxploiteerd met
cursussen en computertrainingen voor de staf,
de kinderen en andere belangstellenden. Deze
activiteit leverde beperkt geld op en vroeg veel
aandacht van de staf. Inmiddels is besloten om
het centrum af te stoten. Upendo Daima wil
haar activiteiten concentreren op de zorg voor
de straatkinderen.
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Activiteiten Upendo Daima Nederland

Het bestuur en een aantal vrijwilligers zijn ook
weer in 2008 druk in de weer geweest om het
project in Mwanza te ondersteunen met de
volgende activiteiten:
• In 2008
hebben we een aantal
informatiebijeenkomsten
aan
scholen,
kerken en andere belangstellenden verzorgd
over het leven van de straatkinderen en de
projecten in Mwanza. Zo brachten we een
bezoek aan de Klimopschool in Haaren
tijdens de vastenactie en namen we deel aan
de Millenniumdoelen Award van het COS in
Utrecht.
• Dit jaar zijn er twee nieuwsbrieven
verschenen voor de donateurs en andere
belangstellenden. De website zorgde voor
het actuele nieuws. Daar werd ook
regelmatig nieuws uit Tanzania en reacties
van bezoekers gepresenteerd.
• Het deelnemen aan netwerken, waar
organisaties samen komen met vergelijkbare
doelstellingen vroeg ook in 2008 de
aandacht. Zo zijn we regelmatig op bezoek
bij Cordaid geweest en hebben in januari
contacten gelegd met Hoedje van Papier,
een organisatie die samen werkt met Pasa la
Voz in Cusco Peru en zich in Nederland
inzet voor achterstands kinderen in
Rotterdam.
• Ook zijn we lid geworden van het Better
Care Netwerk Nederland, een netwerk van
organisaties die zich net als wij inzetten
voor kinderen zonder adequate ouderlijke
zorg. Regelmatig zijn er themamiddagen
georganiseerd die we hebben bijgewoond.
• Het informeren en motiveren van
particulieren en bedrijven om het project
voor
straatkinderen
Upendo
Daima
financieel te ondersteunen. Onze inkomsten
worden voor een deel door onze vaste
donateurs
en
belangstellenden
bijeengebracht. Vanuit deze groep worden
ook acties op touw gezet of ondersteund.
Wij hebben hier als project enorm veel steun
aan. Sterker nog, Marga van Barschot en
haar medewerkers zouden hun werk niet
kunnen doen zonder deze belangrijke groep
mensen.
•
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• Het onderhouden van contacten met donoren ontwikkelings-organisaties in Nederland,
gericht op het verkrijgen van financiële
steun en feedback. Ook dit jaar is het gelukt
om de nodige fondsen te verwerven.

Opbrengsten van alle activiteiten
Per maand ontvangen wij gemiddeld een
bedrag van 800 euro aan vaste donaties.
Velen van de vaste donateurs betalen per
maand 30 euro, waarvan een kind, dat in
Malimbe Family woont, gevoed en gekleed kan
worden en naar school kan gaan. Omdat ieder
jaar jongens de basisschool verlaten, zijn we al
een paar jaar bezig om specifieke fondsen voor
hun vervolgopleiding bijeen te brengen.

Verschillende kerken en scholen zijn betrokken
bij ons werk. Door de inspanningen van actieve
donateurs in Apeldoorn hebben we van de
parochie van de Lieve Vrouwe Geboortekerk
130 euro ontvangen.
Kinderen in Berkel en Rodenrijs hebben van
hun eerste communiegeld 350 euro ingezameld
voor Upendo Daima.
De vastenactie, gehouden door de Paulus
parochie in Loosdrecht, leverde dit jaar 1.328
euro op. De schoolkinderen in Biest-Houtakker
zongen ook dit jaar weer met Driekoningen en
deze keer maakten ze bijna 800 euro over.
Van de Klim-op school te Haaren kregen we
een deel van hun vastenaktie, 700 euro.
Op het ROC in Goes werd een inzameling
gehouden met als opbrengst 235 euro.
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Maar niet alleen op scholen en in kerken werd
aandacht besteed aan ons project. Mevrouw
Kessel uit Zoetermeer verkocht spullen op de
vlooienmarkt ter waarde van 400 euro.
Tijdens de Open Tuinendag in Delft, zijn er
plantjes verkocht t.b.v. de moestuin op
Malimbe met een opbrengst van 245 euro.
De sponsoring van een voetbalwedstrijd
leverde 600 euro op. Taartverkoop tijdens een
optreden van het koor de Rhine singers in Wijk
bij Duurstede bracht 252 euro op. De
soroptimisten vereniging betaalt de studie van
een meisje waarvan de moeder ernstig ziek is,
hiervoor werd 800 euro overgemaakt.
De laatste maand van het jaar levert altijd extra
inkomsten op, meestal van trouwe donateurs.
Dit jaar ontvingen we aan extra donaties ruim
900 euro. Daarnaast ontvingen wij van het
automatiseringsbedrijf Progmatic een bedrag
van 1.000 euro.
De stad Würzburg in Duitsland heeft een
stedenband met Mwanza. In 2007 hebben
Marga en Hoja en twee bestuursleden een
bezoek aan de stad gebracht. Tijdens dit bezoek
zijn presentaties gegeven op een aantal scholen.
Hierdoor
zijn
veel
contacten
met
geïnteresseerden ontstaan en wij ontvangen
regelmatig bijdragen van hen.
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Activiteiten vanuit de Boekenlegger te Tiel
Stichting de Boekenlegger, opgericht in 2004,
is een winkel in tweedehands boeken. Deze
winkel is opgezet door een zus van Marga.
Ongeveer 12 vrijwilligers runnen de winkel, die
zes dagen per week geopend is. Daarnaast zijn
er allerlei activiteiten zoals deelname aan
boekenmarkten, exposities van Tanzaniaanse
schilderijen, lezingen houden, voorlichting op
scholen en bezoek van scholen aan de winkel.
www.boekenleggertiel.nl
Resultaten van
donororganisaties

onze

aanvragen

bij

Van de Ziekenfondsbode, onderdeel van Agis
zorgverzekering, ontvingen wij een bijdrage
van 8.412 euro, voor de realisatie van
slaapgelegenheid van het Back Home Huis.
Het Nederlandse Albert Schweitzerfonds
doneerde 7.500 euro
voor medische
voorzieningen voor Malimbe Family. Dit heeft
vorm gekregen met het inrichten van een eerste
hulp huisje en de aanschaf van allerlei
medische apparatuur. Daarnaast is er de
opleiding van de verpleegkundigen en de
counsellors mee betaald. Onze nieuwe huisarts,
dr Mnema kan nu elke week zijn spreekuur
houden en de staf ondersteunen.
Stichting Pelgrimshoeve te Zoetermeer steunde
ons met een bedrag van 1.750 euro.
Stichting Spelenderwijs schonk een bedrag van
7.500 euro. Bert Steinman van deze stichting,
bezocht deze zomer Tanzania en gaf muziekles
aan de kinderen van Malimbe. Er werden ook
muziekinstrumenten
voor
de
kinderen
achtergelaten, waarop ze nog steeds les krijgen.
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Nieuwe folder
In samenwerking met het Multi Media Services
van de T.U. in Delft, hebben wij een prachtige
nieuwe folder gemaakt.
Het bestuur
Het bestuur van Upendo Daima Nederland
bestond in 2008 uit:
Wilma van Hienen
Monique Pietermaat
Jan van Bergen
Mieneke Elkhuizen
Maria van Strijp
Hetty Bloemen

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid van het bestuur
lid van het bestuur
lid van het bestuur

Het bestuur komt om de 6 weken bij elkaar om
alle zaken te bespreken en voor te bereiden. De
voorzitter Wilma van Hienen heeft in juli en
augustus Mwanza bezocht om Marga van
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Barschot en het lokale team te ondersteunen en
een start te maken met het opzetten van een
lokaal netwerk in Mwanza. Door samen te gaan
werken met organisaties als politie, scholen en
het maatschappelijk werk hopen wij lokaal wat
meer draagvlak te krijgen en zo te werken aan
de duurzaamheid van het project.
Maria van Strijp, bestuurslid, heeft het project
ook in 2008 bezocht en zich meer gericht op de
organisatorische ondersteuning. Ook heeft zij
haar bijdrage geleverd aan de werkzaamheden
in het nieuwe Back Home House. Natuurlijk
was er ook gelegenheid om diverse activiteiten
van de kinderen te kunnen bijwonen.
Het bestuur betaalt alle reis- en verblijfskosten
uit eigen middelen, als mede de kosten in
Nederland, zodat de bijdragen van alle
sponsoren en donateurs volledig ten goede
kunnen komen aan het werk in Tanzania.
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Bijlage 1
Verkort financieel jaarverslag 2008
BALANS PER 31 DECEMBER 2008
Activa
Liquide middelen

2008
€ 9.325

2007
€ 6.287

verschil

Passiva
Bestemmingsreserve
Algemene reserve

€ 8.412
€ 913

€ 2.000
€ 4.287

Totaal

€ 9.325

€ 6.287

€ 3.038

Gerealiseerd
2008
€ 26.318

Begroot
2008
€ 22.000

Gerealiseerd
2007
€ 31.302

€ 45.162
€ 71.480

€ 40.000
€ 62.000

€ 54.000
€ 85.302

€ 68.050
€ 392
€ 68.442

€ 61.650
€ 350
€ 62.000

€ 83.875
€ 397
€ 84.272

€ 3.038

€0

€ 1.030

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2008
BATEN

Totaal baten
Lasten
Besteed aan Upendo Daima Tanzania
Beheerskosten UD Nederland
Totaal lasten
Bestemmingsreserve
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