Nieuwsbrief Tanzania juli 2008
Vanwege de vakanties van de kinderen is er even
gelegenheid om deze nieuwsbrief aan u te
schrijven. Afgelopen half jaar is er hard gewerkt
in het Back Home House, Malimbe Family en het
Upendo Daima Training Center. Wij willen u graag
informeren over de goede resultaten die we nu
behalen met de nieuwe begeleidingsmethode in
het Back Home House. Ook hebben we successen
te melden over de terugkeer van een aantal
kinderen naar hun familie en over de goede
schoolresultaten van een aantal kinderen van
Malimbe Family.

als we zien hoe goed de jongens er aan toe zijn.
Hun gezondheid is verbeterd door goede voeding en
geen drugs meer. Er is met hen gewerkt aan het
verwerken van de opgelopen trauma’s, de kinderen
zijn weer gewend aan een geregeld leven en door
de lessen zijn ze in staat om de draad op school
weer op te pakken.13 kinderen gingen blij terug
naar huis met nieuwe inzichten en vaardigheden en
een rugzak gevuld met schooluniform, schoenen en
schoolschriften .

Back Home House
Het Back Home House, dat geschikt is voor de
opvang van 120 kinderen per jaar met een
verblijfsduur van 3 maanden, is op 1 maart 2008
geopend. Hier is een hele drukke periode aan
vooraf gegaan. Het gebouw was erg verwaarloosd
en moest helemaal worden opgeknapt. Tijdelijke
voorzieningen waren nodig omdat de slaapruimtes
nog niet gerealiseerd zijn.

Het Back Home House tijdens de verbouwing

Met z’n allen aan tafel.
De huisbezoeken, die we aan de families in de
dorpen hebben gebracht, gaven ons een goede kijk
op de situatie aldaar. Soms was de thuissituatie te
slecht, twee jongens zijn daarom naar de
permanente opvang in Malimbe Family verhuisd. In
de andere gevallen hebben we contact gelegd met
sleutelfiguren en scholen zodat er een sociaal
vangnet is ontstaan, dat in geval van nood, hopelijk
de nodige steun kan bieden. De jongens kunnen
eventueel ook nog op ons terug vallen. Het team
van het Back Home House is positief en erg
tevreden over deze nieuwe manier van werken.

Malimbe Family
Op dit moment zijn de meeste kinderen voor een
paar weken op vakantie bij hun families. Zij
worden door ons gebracht zodat we op de hoogte
blijven van de thuissituatie van de kinderen.

Inzegening op 20 Mei 2008
Nu zijn er al weer vier maanden verstreken. We
kunnen met trots melden dat van de 29 jongens,
die hier ons nieuwe begeleidingsprogramma gevolgd
hebben, er 13 weer naar huis zijn gebracht. Het is
ongelooflijk hoe in korte tijd resultaten kunnen
worden bereikt. Het stimuleert ons om door te gaan

Terugkijkend op het laatste half jaar zijn we best
trots op de prestaties van de kinderen.
Onze drie studenten die naar de Secondary School
zijn gegaan doen het heel goed. Sanga was de
eerste van de klas, Emma de derde en Mwita de 15 e
van let wel 50 studenten, een geweldig resultaat.
Vier studenten volgden een beroepsopleiding.
Stanislaus een cursus lassen op een Boarding
School, Abuba is onlangs naar Bukoba vertrokken
omdat hij daar een kans kreeg om het vak van
kleermaker te leren. Masumbuko volgt een

timmeropleiding via workshops bij de Zwitserse
architect Christina Kappeler en Sadoki is vertrokken
naar zijn dorp ver weg van Mwanza, we houden nog
contact met hen.

Malimbe Family. Zo leren de kinderen voor zich zelf
te zorgen.

Dit jaar komen er alweer 6 jongens van de lagere
school, we zijn daarom voor hen op zoek naar een
goede plek met toekomstmogelijkheden.

De nieuwe aanwinst

Upendo Daima Training Center.

Onze nieuwe studenten
De bouw op Malimbe Family
Na jaren van bouwactiviteiten begint nu eindelijk
het einde in zicht te komen. De laatste twee
slaaphuisjes zijn bijna klaar. Onze jongens hebben
flink meegeholpen. Deze huisjes zijn geschonken
door de Wűrzburger Partnerkaffee in Wűrzburg en
de Hoogendijk Stichting uit Tiel. Nu hoeven we
alleen nog een stafhuis en een kantoor te bouwen
en dan hebben we op de bouwactiviteiten afgrond.

Eind vorig jaar is besloten om het internetcafé af
te stoten. We bouwen nu het Computer
Trainingscentrum uit tot een centrum waar
verschillende soorten trainingen en cursussen
gegeven
kunnen
worden.
Er
worden
computertrainingen gegeven, maar ook andere
trainingen, zoals een management training en een
cursus hoe te werken met getraumatiseerde
kinderen aan de staf van Upendo Daima.
Onlangs hebben we iets heel nieuws gedaan,
namelijk een driedaagse workshop voor onze
oudere jongens van Malimbe Family. Het thema
was : opgroeien als puber en werken aan je eigen
toekomst
Door deze nieuwe opzet worden betere resultaten
behaald.
De Organisatie
De organisatie en administratie van alle
activiteiten en projecten is meer dan een dagtaak
voor Mama Isabella en voor mijzelf. Het is
belangrijk om onze financiële administratie goed
op orde te houden, opdat we te allen tijde al onze
kosten en donaties kunnen verantwoorden. Er zal in
de toekomst een derde kracht bij komen.

Helpen bij de bouwactiviteiten
Veestapel
We hebben nog een koe gekocht en er is een kalfje
geboren. In totaal zijn er nu zes koeien. We
bouwen nu ook een mooi groot kippenhok. De
verzorging van de kippen en koeien is een taak van
de kinderen. Melk en eieren gaan allemaal op bij de
maaltijden. Ook een moestuin is een onderdeel van

Tenslotte, volgend jaar hopen Hoja en ik voor twee
maanden naar Nederland te komen om jullie
persoonlijk op de hoogte te brengen van al onze
werkzaamheden hier in Mwanza.
Wij wensen jullie een goede en mooie zomer toe
en danken jullie allen van harte voor de geweldige
ondersteuning van ons project.
Met Tanzaniaanse groet namens het gehele team
Marga van Barschot
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Upenda Daima Nederland heeft weer het nodige
gedaan om de werkzaamheden van Marga van
Barschot en haar team mogelijk te maken.
Aanvragen bij donororganisaties:
Cordaid ondersteunt ons ook in 2008, dit jaar o.a.
bij de uitvoering van de onderwijs- en counselingactiviteiten in het Back Home House .
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds heeft
toegezegd een bijdrage te zullen leveren voor de
psychische en verpleegkundige zorg aan de
kinderen van Malimbe Family
De Ziekenfondsbode staat positief tegenover een
bijdrage aan de bouw en realisatie van de
slaapgelegenheid voor 30 kinderen van het Back
Home House.
Onze Donateurs:
Hoewel we erg blij zijn met de steun van de
donororganisaties blijft de structurele steun van
onze donateurs toch de kurk waarop we drijven.
Heel veel dank aan allen die zich het afgelopen half
jaar voor UD hebben ingezet en hun sympathie op
wat voor manier dan ook hebben laten blijken.
Acties afgelopen half jaar en komend half jaar:
 Concert van het Barbershopkoor The Rhine
Singers in Theater Calypso in Wijk bij Duurstede
waarvan de gehele opbrengst van de hapjes, 260
euro naar UD is gegaan.
 De actie van de communicantjes uit Berkel en
Rodenrijs heeft 350 euro opgebracht.
 Tijdens de Open Tuinen Dag in Delft, waar 450
bezoekers, zijn geweest is er voorlichting
gegeven over de activiteiten van UD en zijn er
planten verkocht ten behoeve van de moestuin
van Malimbe Family, opbrengst 245 euro.
 In augustus zal er een goede doelen wedstrijd
plaatsvinden op Golf Parc De Pettelaar in Den
Bosch, waarbij voor Upendo Daima wordt ingezet.
 Upendo Daima heeft zich aangesloten bij het
Better Care Network Nederland om ervaringen
met soortgelijke programma’s te delen,
www.bettercarenetwork.nl .
 Upendo Daima en Stichting Hoedje Van Papier,
www.stichtinghoedjevanpapier.nl zijn van plan
volgend jaar een project te gaan starten ten
behoeve van de kinderen van Malimbe Family met
als doel straatkinderen meer zelfvertrouwen te
geven. Dit doen we door middel van een in Peru
ontwikkelde methodiek. Over deze plannen zijn
we in gesprek met Cordaid.

Nieuwe Folder.
In samenwerking met het Multi Media Center van
de Technische Universiteit in Delft hebben we een
prachtige nieuwe folder gemaakt om nog meer
bekendheid te geven aan de werkzaamheden van
Upendo Daima. Na de vakantie van onze webmaster
zal de folder ook op de website te vinden zijn.
Gepland projectbezoek:
 De voorzitter van Upenda Daima, Wilma van
Hienen zal van half juli tot eind augustus in
Mwanza zijn om Marga en haar staf inhoudelijk
en administratief te ondersteunen. Ook zal zij
een start maken met het opzetten van een lokaal
netwerk om ter plaatse meer draagkracht te
creëren
en
samenwerking
met
diverse
organisaties te bevorderen.
 Stichting Tanzania Spelenderwijs gaat in juli 3
weken muziekworkshops geven aan de staf en de
kinderen van Malimbe Family, zij zullen daarna
hun muziekinstrumenten achterlaten zodat de
workshops kunnen worden voortgezet.
 In september zal het bestuurslid Maria van Strijp
het project 2 weken bezoeken en inhoudelijke
ondersteuning gaan geven aan het team van UD
Financiële zaken:
Stichting Upenda Daima Nederland is met ingang
van 1 januari 2008 door de Belastingdienst
aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling. (ANBI). Dit is voordelig voor u als
donateur en ook voor ons. Door slim gebruik te
maken van het belastingvoordeel kunt u in feite
meer schenken met hetzelfde geld.Uw gift is
namelijk volledig aftrekbaar als u schenkt via een
notariële akte.U schenkt dan voor een periode van
ten minste 5 jaar een vast bedrag per kwartaal of
per jaar.
Ziet u de voordelen en wilt u dit regelen,
informeert u zich dan op www.anbi.nl
U kunt ook contact opnemen met Jan van Bergen,
Penningmeester van Upendo Daima Nederland
Tel: 030- 6373725 of
mailen naar info@upendodaima.nl
Wij hopen van harte dat u de straatkinderen zult
blijven steunen door uw donaties over te maken op
rekening nr. 10.22.27.365 t.n.v.
Stichting Upendo Daima Nederland te Maarssen. .

