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November was in Nederland nog nooit zo warm en droog. In
Mwanza was het nog nooit zo nat in dezelfde maand. En
maart en april waren zo droog dat de oogst mislukte.
Het is ook echt niet eerlijk verdeeld in de wereld.
U krijgt van ons, waarschijnlijk bezig met uw voorbereidingen voor Kerst, weer nieuws uit zompig Tanzania!
Gelukkig dat de vloer van de nieuwe slaapzaal in het Back
Home House behoorlijk hoog ligt en het daardoor droog
bleef.
We beperken ons dit jaar tot deze nieuwsbrief met naast
nieuws uit Mwanza ook de wederwaardigheden aan het
Nederlandse front omdat op onze website er vaker nieuws te
volgen is.

De straten van Mwanza Town
Mwanza groeit enorm en daardoor komen er steeds meer en
helaas ook jongere kinderen op straat terecht. Ouders werken
elders of zijn werkeloos. Dit heeft te maken met de
economische problemen in Tanzania en de voedselprijzen, die
de laatste maanden enorm gestegen zijn. Thuis zijn er
problemen door gebrek aan voedsel, alcoholmisbruik,
scheiding of sterfte van ouders. De kinderen zoeken hun heil
in de grote stad, onbewust van de vele gevaren die hen te
wachten staan.

De staf van Upendo Daima doet zijn best om zoveel mogelijk
kinderen te helpen. 6 tot 8 keer per maand gaat het team de
straat op waarvan de helft ’s nachts. Ze kennen de plekken
waar de kinderen te vinden zijn. Straatwerk is een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
geworden
van
verschillende organisaties.
BHH report April 2011
“ Most of the children were hiding, afraid of police patrol in
town. Police patrol was carried out because some of the big
street boys committed robbery. Consequently, there were no
many children seen in the street at the night”.

Er is een netwerk gestart in Mwanza: Integrated Response for
Street Children o.l.v. Railway Children UK. Upendo Daima zit in
de werkgroep om dit netwerk gestalte te geven en een goede
samenwerking met andere organisaties voor straatkinderen,
lokale overheid als politie, maatschappelijke zorg etc. te
bewerkstelligen. Ook is er meer aandacht gekomen voor de
straatmeiden en oudere jeugd. Dit is een enorme stap in de
goede richting.

Back Home House

Seksueel misbruik, drugsgebruik en diefstal zijn aan de orde
van de dag. De grotere jongens en meisjes onderdrukken de
kleine kinderen. De politie treedt steeds harder op, mede
vanwege de roofovervallen door de grotere jongens. De
kinderen hebben weinig vertrouwen in de hulpverlening
omdat er van alles wordt toegezegd maar niet wordt
nagekomen.
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Het BHH heeft, nu de nieuwe slaapzaal volop in gebruik is,
plaats voor 30 kinderen. De afgelopen 10 maanden hebben
we 150 kinderen kunnen opvangen waarvan er 36 terug zijn
gegaan naar huis en 20 naar Malimbe Family, thuis wonen
was geen optie voor hen. Helaas zijn er ook kinderen die het
wonen in een centrum niet aan kunnen en weer terug gaan
naar de straat. Op straat houden we ze goed in de gaten en
bieden de mogelijkheid om weer bij ons terug te komen.
Een belangrijke taak voor de begeleiders van het Back Home
House is het afleggen van huisbezoeken. Daar wordt
gesproken met de familie en de problemen in kaart gebracht.
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Ook wordt er gekeken hoe de families geholpen kunnen
worden zodat de kinderen weer thuis gaan wonen. Soms zijn
de problemen echter zo groot dat thuis wonen geen optie
meer is.
In het Back Home House wordt er een begin gemaakt met het
aanleren van een aantal basisvaardigheden en krijgen de
kinderen alvast weer wat onderwijs, voor sommigen is dit
compleet nieuw, zij beginnen voor het eerst in hun leven met
lezen en schrijven. We werken vaak met vrijwilligers hetzij
Tanzanianen, hetzij buitenlanders. Zij zijn belangrijk voor ons,
de kinderen vinden het fijn en leren veel van hen.

Malimbe Family
Gemiddeld wonen er 50 kinderen op Malimbe Family. Iedere
maand komen er kinderen vanuit het Back Home House naar
MF. Het is dan niet haalbaar om hen te herenigen met familie.
Zij worden in MF liefdevol opgevangen door de staf en
hartelijk verwelkomd door de andere jongens.

Counseling, een belangrijk onderdeel, werkt goed en helpt om
de ingrijpende gebeurtenissen van de straat te verwerken.
Vooral de ervaring met seksueel geweld vraagt veel van onze
aandacht. Kinderen die verkracht zijn, schamen zich diep en
durven er niet over te praten. Vaak weten ze ook niet meer
hoe met seksuele gevoelens om te gaan. Ook voor de staf is
dit geen gemakkelijk onderwerp.
BHH report June 2011
“ Some of the children have deep trauma. It will take time to
overcome it. These children need more attention from the care
takers. Some of them have experienced rejection from their
relatives and families. Those who were sexually abused while on
the street are delicate and have low concentration in class”

Onze vaste huisarts Dr Mnema besteedt regelmatig aandacht
aan dit onderwerp. Maar ook malaria, worminfecties en
oogproblemen krijgen veel aandacht.
Onze centrum manager Sr. Monica is door haar congregatie
gevraagd een vervolgstudie op te pakken in Nairobi van juli tot
mei 2012. We hebben haar taken in eerste instantie verdeeld
over de staf en houden vanuit de directie wat meer toezicht.
Ondertussen zijn we op zoek naar een vervanger voor haar. Ze
komt na haar studie weer terug, maar dan als counsellor.
Het nieuwe drainagesysteem heeft een deel van de
wateroverlast kunnen voorkomen. Maar afgelopen maand
heeft het dermate hard geregend dat het oude gebouw onder
water kwam te staan. Ook de septic tank geeft af en toe
problemen mede door de hoge grondwaterstand. De nieuwe
keuken is klaar en we kunnen haar gaan inrichten.
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De kinderen gaan overdag naar de Nyamalango primary
school bij ons in de buurt waar ze in standard 1 tot en met
standard 7 zitten. Soms hebben onze kinderen een leerachterstand en vinden het moeilijk om het reguliere onderwijs
te volgen. Daarom bezoeken wij regelmatig de school om met
de leerkrachten te praten over de aanpak en de vorderingen.
Na school maken we tijd voor huiswerk, speciale lessen,
therapie en ontspanning. Wat dat betreft is het goed dat we
gestart zijn met de bouw van een education center met
financiële ondersteuning van de Duitse overheid en de
zusterstad Würzburg. De kosten worden geraamd op euro
34.000,--, inclusief het nieuwe meubilair. Over een paar
maanden zal het gebouw klaar zijn. Ons plan is om een leraar
aan te trekken die enkele uren per dag huiswerkbegeleiding
en bijscholing verzorgt om de achterstanden weg te werken.
Er komt ook ruimte voor een computerklas en een mooie
bibliotheek. We moeten wel nog geld vinden voor de
computers en de boeken.
Inmiddels is er ook elektriciteit op het terrein, dat is een hele
vooruitgang. Rapporten en financiële verslagen kunnen nu
gemaakt worden op de computer.

Pagina 2

Individuele therapie en groepstherapie zijn belangrijk. Het
verwerken van de trauma’s, het in de steek gelaten worden
door de familie, de ellende van de straat, dit alles vraagt om
veel gesprekken. De ideeën over seksualiteit en sociale
vaardigheden staan vaak op de agenda. Maar ook de
“gewone” levenslessen en de noodzaak om huiswerk te
maken en te werken voor een diploma.

bijvoorbeeld, een klein maar dapper jongetje, heeft totaal geen
last van hoogtevrees!

MF montly report
” In this month only one was injured his left hand after
dropped from the bed at night time and got treatment at the
Center”.

De opvoeding en begeleiding van de kinderen wordt
aangevuld met concentratieoefeningen en de avondbezoeken
door Babu, de verhalen verteller. Hij komt 4 maal per week ’s
avonds in de kring om zijn verhaal met een moraal te
vertellen. Het past bij onze Afrikaanse cultuur en het is
traditie. Het zijn niet alleen sprookjes maar hij vertelt ook over
het dagelijkse leven. De kinderen vertellen altijd veel verhalen
en gebeurtenissen over thuis en over school vooral na de
vakanties.
We hebben weer gewerkt in onze groentetuin, de kinderen
leren al doende hun eigen eten te verbouwen, iets wat hen
later goed van pas zal komen. En dan niet te vergeten de
sport, traditionele dansen en onze nieuwe activiteit de
acrobatiek.

MF montly report
” All children continued with training on traditional dances,
drama, football, acrobatics, and various indoor games which
was facilitated by Malimbe family staff. We are still working
towards a performance on the day of the African Child on
16/6/2011”

We hebben nu al 23 kinderen op de middelbare school. Ze
wonen buiten Malimbe Family, bij familie, gastgezinnen of
kostschool. Elk jaar weer een gepuzzel om voor hen onderdak
te vinden. Maandelijks wordt er een gesprek gepland met
familie en school zodat we de ontwikkeling en
schoolprestaties kunnen volgen.
Zo langzamerhand moeten we plannen gaan bedenken wat
we doen als deze jongens van school af komen. Kunnen we ze
naar universiteit begeleiden, naar een beroepsopleiding,
helpen aan een baan of moeten we ze loslaten?

Bezoekers en vrijwilligers
We mogen ons elke maand verheugen op zo’n 10 tot 15
bezoekers, Tanzanianen en Europeanen. Veelal brengen ze
geld, eten, kleren of schoolmaterialen mee, dat is zeer
welkom. Het is goed om de mensen uit Mwanza te ontvangen
zodat zij zien hoe wij in Malimbe Family leven en werken. Zo
ontstaat er begrip voor de straatkinderen. Wat dat betreft
hebben we nog een lange weg te gaan; alsof de kinderen er
wat aan kunnen doen dat zij op straat belanden!

Elke zaterdag en zondag komt er een leraar, een voormalige
straatjongen, om de kinderen les te geven. Er is een
acrobatiekgroepje gevormd dat haar eerste optreden op de Dag
van het Afrikaanse Kind heeft gehad. Iedereen was erg verrast
en enthousiast. We zien dat dit concentratie en onderling
vertrouwen vraagt en goed is voor de ontwikkeling. Yoana
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Er zijn de afgelopen maanden verschillende vrijwilligers
geweest die gewerkt hebben in het BHH en MF. We zien ook
steeds beter of en hoe we deze mensen kunnen inzetten.
Daarbij rekenen wij op een echte bijdrage van de vrijwilligers.
Het mag ook geen te zware belasting voor onze staf zijn.
Connie uit Duitsland heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de opvoeding en scholing van de kinderen. Vooral de
schoolverlaters hebben veel aandacht van haar gekregen. Zij
heeft 3 maanden op het terrein gewoond en af en toe kwam
ze stoom afblazen bij Hoja en Marga. Iedereen was in tranen
toen ze weer wegging.
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De organisatie
Twee Nederlandse organisatiedeskundigen, Bea en John, zijn
begin juli voor een tweede keer in korte tijd gekomen om te
helpen bij de verdere professionalisering van Upendo Daima.
Er zijn workshops en interviews gehouden met alle stafleden.
Marga is inmiddels 65 geworden, een respectabele leeftijd die
haar er echter niet van weerhoudt om zich te blijven inzetten
voor haar project en haar kinderen. Zij is wel van plan na te
denken hoe haar toekomstige rol eruit zou kunnen zien. Dit
vraagt natuurlijk om tijd en beleid. Daarover straks meer in de
nieuwsflitsen op de website.

.

Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk te bedanken voor de fantastische ondersteuning aan
dit prachtige project. Zonder jullie steun zouden we nooit de kinderen een betere toekomst
kunnen geven.
Assante Sana
Voor de komende feestdagen en vooral voor het komende jaar wensen wij,
Marga, Hoja en het gehele team,
jullie vrede en voorspoed.
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Activiteiten en sponsoracties
Het is misschien bij u bekend dat er in de wereld van
ontwikkelingssamenwerking flink is geschoven met de
budgetten. Ook de voor ons belangrijke sponsor Cordaid
merkt dat en heeft het roer om moeten gooien. Gelukkig
konden we ondanks alles dit jaar toch weer rekenen op
een flinke bijdrage hoewel het erg spannend was of het
zou lukken allemaal. Voor de toekomst blijft het
afwachten en moeten we alle zeilen bijzetten om de
financiering van het project rond te krijgen.

Van de kinderen van de basisschool de Klim-Op kregen we
1.800 euro, de Johannes Stichting gaf ons 3.000 euro en
de Paardenstal van de Stichting onder de Toren gaf 1.000.
Ook de Stichting Spelenderwijs gaf weer 2.500 euro. De
Soroptimisten uit Utrecht gaven ons 1.156 euro en tot slot
kregen we van onze oosterburen wederom een bijdrage
uit de actie Kicken für Afrika, maar liefst 6.440 euro.
Geweldig.

Het afgelopen jaar hebben heel veel mensen zich ingezet
voor Upendo Daima. De kinderen van de familie StaalCalis organiseerden bv een huisconcert met als opbrengst
518 euro. John Miltenburg kreeg voor zijn verjaardag
1.188 euro en schonk dat aan ons. De familie Ravens
maakte ook dit jaar weer 500 euro over en op de
begrafenis van de heer Buijsrogge werd een collecte
gehouden voor UD en 910 euro overgemaakt.
Een aantal donoren koppelden hun bijdrage aan het
onderwijs voor de grotere kinderen van Malimbe Familie
zoals de 1.000 euro van mevr. Klein Tank en nog eens
1.000 euro van de heer Verhoeven, ook mevrouw van
Risseeuw gaf hiervoor 800 euro. Sanne Kuijpers en Jorte
Nijboer hebben een geweldige sponsorklim uitgevoerd op
de Kilimanjaro en dat leverde maar liefst 1.855 euro op.
We konden op hun website volgen hoe dat allemaal
verliep. Loek Drenth maakte bij zijn afscheid bij de Raad
van Toezicht 300 euro over aan UD. En zo waren er nog
veel meer gulle gevers en betrokkenen bij UD, ook de
vaste donateurs die maandelijks bedragen aan ons
overmaken moeten we hier niet vergeten, zij zijn de
motor waarop we draaien!
Bijzonder is het dat we ook een aantal trouwe
organisaties hebben, waar we elk jaar op kunnen rekenen.
Van de Boekenlegger uit Tiel onder de bezielende leiding
van de zus van Marga van Barschot kregen we 12.000
euro. Daarnaast heeft de Boekenlegger een online
boekwinkel opgestart.
Wat is er nou makkelijker dan met enkele klikken een
leuk 2e hands boek te bestellen voor de kerstvakantie.
En je steunt daarmee vanuit de luie stoel het werk in
Mwanza.

http://www.deboekenlegger.boekwinkeltjes.nl
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Donateursdag 10 september
Het bezoek van Marga en Hoja aan Nederland deze zomer
was een goede gelegenheid om de tweejaarlijkse
donateursdag te organiseren dit keer in Huis ter Heide bij
Zeist.
Twee jaar geleden hadden we een markt georganiseerd
met Afrikaanse muziek en Afrikaanse hapjes. Dit jaar
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wilden we het anders doen met meer inhoud. We zijn
gestart met de indrukwekkende film over Albino United,
een voetbalelftal van albino’s onder leiding van een zeer
toegewijde trainer. De film laat het leven zien van albinojongens die te maken hebben met discriminatie en
levensbedreiging. De witchdoctors doen de mensen
geloven dat de poeders, gemaakt van beenderen van
albino’s, hen geluk zal brengen. Een zeer indringende
documentaire die ook laat zien dat je ondanks je
aangeboren handicap toch ergens kunt komen.

Het werken voor Upenda Daima Tanzania doen we met
veel plezier. We houden de financiën bij, de nieuws-en
jaarverslagen worden gemaakt en de nieuwsflitsen en
chemchem, verhalen uit Mwanza, worden bewerkt en
geschikt gemaakt voor de website. Het uitwerken van de
rapportages en contacten met de sponsoren is een grote
maar dankbare klus en het bilaterale contact met het
team in Mwanza houdt ons scherp.
Uiteraard hebben we veel aandacht besteed aan de
ontwikkelingen in het project. Marga en de voorzitter van
Upendo Daima Nederland gaven beiden een presentatie
waarna er volop gelegenheid was om met elkaar na te
praten.

De website is nu uitgerust met een derde taalknop, het
Kiswahili. Zo is het trio Hetty bloemen, André van Strijp en
Maud Devos actief om drietalig de website bij te houden.
Af en toe springt Leon Noordam bij om de technische
Joomla zaken op te lossen geen Swahili koosnaampje,
maar de programmeertaal van de website.
Wij hopen van harte dat wij ook in 2012 weer af en toe
een beroep op u mogen doen.

De bestuurszaken
Het bestuur is 5 keer bijeen geweest om alle ontwikkelingen en acties te bespreken. De bestuursvergadering op
15 september werd gebruikt om in breder comité bijeen
te komen met als externe adviseurs John Miltenburg, Bea
van den Bosch en Kees Feenstra.
Twee bestuursleden bezochten de Cordaid-ontmoetingsdag, Gezondheid & Welzijn op 12 maart jl. In september
gaf Marga een presentatie bij het Better Care Netwerk in
Den Haag. André onze voorzitter is begin april in Tanzania
geweest. Het verslag is te lezen op de website.

De kinderen van Upendo Daima vinden het heerlijk
om een kerstkadootje te ontvangen.

U kunt altijd een donatie storten op bankrekening
nummer 10.22.27.365 van Stichting Upendo Daima
Nederland.
Wij garanderen dat het geld goed terecht komt. En omdat
we een ANBI stichting zijn, kan het ook nog van de
belasting afgetrokken worden, dus de fiscus betaalt ook
wat mee.

Het bestuur van UDN wenst u
mooie en vredige kerstdagen
en een heel gelukkig Nieuw Jaar.
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