Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2009
Ten geleide
De stad Mwanza in Tanzania is een snel groeiende stad met veel straatkinderen. Een team van
24 enthousiaste Tanzaniaanse mede-werkers,
onder leiding van de Nederlandse coördinator
Marga van Barschot, zet zich in voor deze
kinderen. Upendo Daima haalt de jongens van de
straat, vangt hen op en brengt hen indien
mogelijk terug naar hun ouders of familie.

Het jaarverslag 2009 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
Straatwerk
In 2009 gingen we drie keer per week de straat op
om contacten te leggen met de vele kinderen die
in Mwanza op straat zwerven en leven. Er zijn
192 kinderen opgenomen in het Back Home
House waarvan er 55 zijn gereintegreerd.
Back Home House
Het Back Home House (BHH) draait nu sinds
maart 2008 2 jaar. De kinderen worden hier dag
en nacht opgevangen.

Upendo Daima biedt reïntegratie, onderdak,
medische verzorging, begeleiding, scholing en
zodra de jongens oud genoeg zijn helpen we ze
om werk te vinden. De activiteiten zijn ondergebracht in 2 deelprojecten:
1. Back Home House; hier verblijven de
straatkinderen, die gemiddeld 3 maanden
blijven om ze vandaar uit te herenigen met hun
familie.
2. Malimbe Family; hier worden de straatjongens
gehuisvest, die (voorlopig) niet terug kunnen
naar hun familie.
Om Marga van Barschot en haar team met de
straatkinderen in Mwanza te ondersteunen is op 13
oktober 2004 de Stichting Upendo Daima
Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel
het bieden van inhoudelijke en financiële
ondersteuning aan het project.

Jaarverslag Upendo Daima 2009

Het tweede 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 hebben een redelijke conditie gekregen.
Ook zijn ze door de gevolgde lessen en geboden
structuur in staat om de draad van hun kinder-
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leven weer op te pakken en is hun gevoel van
eigenwaarde gestegen. Bovendien hebben ze
weer wat toekomstperspectief gekregen hetgeen
erg belangrijk is.

De bouwactiviteiten zijn grotendeels afgerond.
Het Home Care House wordt nu goed gebruikt.
Dr. Mnema kan daar dank zij een donatie van het
Albert Schweitzer Fonds zijn werk doen.

Upendo Daima werkt samen met haar collegaorganisatie Adilisha, die vooral de ouders van de
kinderen begeleidt. Zij zorgen ervoor dat de
ouders de kinderen weer aan kunnen en dat zij
gedurende een bepaalde tijd ondersteund worden.
In 2009 zijn 55 kinderen terug kunnen gaan naar
huis met nieuwe inzichten en vaardigheden en
een rugzak gevuld met schooluniform, schoenen
en schoolschriften.

In 2009 zijn er 15 jongens vanuit het BHH naar
MF gegaan. Voor deze jongens was de
thuissituatie zo slecht dat het niet wenselijk was
ze terug naar huis te laten gaan. Hun aanpassing
ging erg soepel omdat ze al gewend waren aan
een geregeld leven. De jongens gaan 2 keer per
jaar gedurende de vakanties naar huis. Hierdoor
blijft de band met thuis bestaan.

Er is gestaag gebouwd aan de nieuwe slaapzalen.
Verwacht wordt, dat deze in mei 2010 gereed zijn
voor gebruik.
Malimbe Family
Ook met Malimbe Family (MF) gaat het goed. In
totaal wonen er 49 jongens. Overdag gaan zij
naar school. Zodra ze thuis komen, wordt er
huiswerk gemaakt en is er tijd voor allerlei
activiteiten en ontspanning.

Netwerk
In 2009 heeft UDO een netwerk opgezet met
organisaties die werken met kwetsbare kinderen
in Mwanza. De medewerkers van die organisaties
komen maandelijks bij elkaar. Momenteel zijn 15
organisaties uit Mwanza betrokken bij dit
netwerk. Doel is om een goede samenwerking te
creëren met de diverse betrokken partijen, zoals
de
lokale
gemeenschap,
andere
hulpverleningorganisaties, de overheid, politie en
bedrijven. De vorming van dit netwerk moet ertoe
leiden dat meer partijen zich verantwoordelijk
gaan voelen voor de problemen rond
straatkinderen en dat er gezamenlijk naar
oplossingen wordt gezocht om hulp te bieden aan
straatkinderen.
Hoja Tarsisius, centrum manager van MF, heeft
een zusterorganisatie bezocht in Kenya. Isabella
Lukuba, lid van het management team, heeft o.a.
een vergadering in Dar es Salaam bijgewoond
van het Tanzaniaanse National Network of
Organizations working with Children (NNOC).

De kinderen verzorgen de kippen en werken in
de moestuin. Verder doen zij allerlei huishoudelijke klussen, en hierdoor leren ze goed
voor zichzelf te zorgen. De voetbaltraining, de
lessen in cultuur en traditionele dansen en de
verhalen van de storyteller Babu houdt ze van de
straat, nadat het huiswerk gemaakt is.
De jongens volgen na de lagere school een
secondary school (in 2009 waren dat er 9) 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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Overige
Bezoekers waren er in 2009 genoeg, afkomstig
uit Nederland, Italië en Duitsland. Joep van Zijl
en Godefroid Nimbona van Cordaid brachten er
een bezoek. Josta ten Broeke van Cordaid en
nauw betrokken bij Upendo Daima heeft tijdens
haar sabbatical in Mwanza veel mensen van
Upendo Daima geïnspireerd en begeleid in hun
werkzaamheden Ook vertegenwoordigers van de
plaatselijke kerkgemeenschap in Mwanza en
studenten van de Small Christian University,
alsmede van de lokale bedrijven Vodacom en
Coca Cola, wisten de weg naar ons te vinden.
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Ontwikkelingen in Nederland

Het bestuur en een aantal vrijwilligers zijn ook
weer in 2009 druk in de weer geweest om het
project in Mwanza te ondersteunen met de
volgende activiteiten:
• Dit jaar zijn er twee nieuwsbrieven
verschenen voor de donateurs en andere
belangstellenden. De website zorgde voor
het actuele nieuws. We zijn begonnen met
de vernieuwing van de website om zo nog
beter en actueler onze donateurs te kunnen
informeren over de laatste ontwikkelingen
binnen het project. De nieuwe website is in
februari 2010 gelanceerd.
• In 2009 hebben we een aantal informatiebijeenkomsten voor scholen, kerken en
andere belangstellenden verzorgd.
• Het bestuur heeft een stand gehuurd op het
Afrika Festival in Hertme. Onze stand werd
goed bezocht en we hopen hiermee Upendo
Daima meer bekendheid te hebben gegeven.
• De donateursdag werd op 5 september in
Utrecht gehouden. Met deze dag willen wij
onze donateurs danken voor hun bijdrage
aan het project in Mwanza. Marga en Hoja
gaven een presentatie over het project. Er
was volop gelegenheid om met de vele
gasten te spreken.

• In dezelfde periode werden ook bezoeken
gebracht aan de Boekenlegger in Tiel, de
Paulus Parochie in Loosdrecht en aan
Würzburg, de zusterstad van Mwanza.
• Onze bestuursleden Mieneke, Hetty en
Monique waren aanwezig op de SINTAN
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dag (Stichting Support en Informatie
Netwerk Tanzania Nederland).
• Er is goed contact onderhouden met onze
donororganisaties, zoals Cordaid. Tijdens
het tweejaarlijkse bezoek van Marga en
Hoja in september zijn zij samen met het
bestuur naar het Haagse kantoor gegaan om
alle ins en outs van het project te bespreken.

Opbrengsten van alle activiteiten
Per maand ontvangen wij gemiddeld een
bedrag van 800 euro aan vaste donaties.
Velen van de vaste donateurs betalen 30 tot 40
euro per maand, waarvan een kind, dat in
Malimbe Family woont, gevoed en gekleed
wordt 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. Er zijn
al verschillende donateurs in Nederland,
Duitsland en Ierland die het afgelopen jaar een
middelbare scholier financieel geadopteerd
hebben.
Verder konden de volgende opbrengsten
genoteerd worden:
• Stichting De Boekenlegger in Tiel haalde
het recordbedrag van € 22.000,-- bijeen.
(www.boekenleggertiel.nl)
• De kinderen van het Stanislascollege in
Delft hebben door 24 uur te vasten € 5.405,ingezameld en geschonken aan Upendo
Daima.
• Ook dit jaar konden we rekenen op de
communicantjes uit Berkel en Rodenrijs,
opbrengst € 625,95.
• Stichting Spelenderwijs speelde dit jaar ook
weer geld bijeen met haar concerten, €
2.500,-. Er waren ook jarige particulieren
die in plaats van cadeaus, een bijdrage voor
Upendo Daima van hun gasten vroegen, bij
elkaar € 1.950,- .
• Een onderzoeksinstelling op het gebied van
water, de STOWA stuurde ipv kerstkaarten
het geld naar Upendo Daima, € 500,-.
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• De stichting van den Heer Hoogendijk van
Domselaar verraste ons met € 7.000,-.
• Last but not least de donor-organisaties
Cordaid, en Eureko Achmea Foundation; zij
hebben
respectievelijk
€
20.000,-.
bijgedragen voor de reïntegratie van de
kinderen in het Back Home House en €
15.000,- voor de bouw van het slaaphuis van
het BHH.

De opbrengsten van alle donoren en
sponsororganisaties was met € 112.708,- flink
meer dan oorspronkelijk begroot en daar zijn
we heel blij mee en best trots op. Dat geeft dus
ondanks de economische crisis vertrouwen
voor de toekomst.

Jaarverslag 2009

Het bestuur
Wilma van Hienen is in januari afgetreden als
voorzitter. Maria van Strijp is haar opgevolgd.
Het bestuur is dan als volgt:
•
•
•
•
•

Maria van Strijp , voorzitter
Monique Pietermaat, secretaris
Jan van Bergen, penningmeester
Hetty Bloemen, PR en communicatie
Mieneke Elkhuizen, lid van het bestuur
(afscheid september 2009)

Het bestuur kwam 6 keer per jaar bij elkaar om
alle zaken te bespreken en voor te bereiden.
Maria van Strijp heeft in december Mwanza
bezocht om Marga en haar team te
ondersteunen en verder te werken aan 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 meer draagvlak te krijgen en
zo te werken aan de duurzaamheid van het
project.
Het bestuur betaalde alle reis- en
verblijfskosten uit eigen middelen, als mede de
kosten in Nederland, zodat de bijdragen van
alle sponsoren en donateurs volledig ten goede
komen aan het werk in Tanzania.
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Bijlage 1
Verkort financieel jaarverslag 2009
BALANS PER 31 DECEMBER 2009

2008
€ 9.325

verschil

€ 24.555

€ 9.325

€ 15.230

Passiva
Reservering Slaaphuis
Algemene reserve

€ 7.500
€ 17.055

€ 8.412
€ 913

Totaal

€ 24.555

€ 9.325

€ 15.230

gerealiseerd
2009

begroot
2009

gerealiseerd
2008

Vaste donateurs
Diverse giften/acties particulieren
Giften voor opleiding kinderen
Giften en acties parochies/scholen
Incidentele inkomsten UDN
Rente
SUBTOTAAL

€ 9.065
€ 26.592
€ 1.050
€ 7.890
€ 805
€ 306
€ 45.708

€ 10.000
€ 12.000
€ 1.000
€ 2.000

€ 9.505
€ 13.037
€ 800
€ 2.670

€ 25.000

€ 306
€ 26.318

Cordaid
Eureko Achmea Foundation
Hoogendijk van Domselaar
Boekenlegger
St Spelenderwijs
Stichting STOWA
Diversen
SUBTOTAAL

€ 20.000
€ 15.000
€ 7.000
€ 22.000
€2.500
€ 500

€ 20.000

€ 20.000

€ 67.000

€ 25.000
€ 45.000

€ 25.162
€ 45.162

€ 112.708

€ 70.000

€ 71.480

LASTEN
besteed aan doelstellingen
reguliere kosten BHH, MF
UD Nederland
Bijdragen slaaphuis
Diversen
Cordaid BHH

€ 53.800
€ 767
€ 22.912

€ 27.100
€ 400
€ 22.500

€ 20.000

TOTAAL

€ 97.479

€ 20.000
___________
€70.000

€ 27.550
€ 392
€ 8.412
€ 12.088
€ 20.000
___________
€ 68.442

SALDO

€ 15.230

€0

€ 3038

Activa
Bank- en spaarrekening
Te ontvangen bedrag St
Spelenderwijs

2009
€ 22.055

Totaal

€2.500

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009
BATEN

TOTAAL

Jaarverslag 2009

5

