Nieuwsbrief Upendo Daima december 2013
De kerst komt er aan, ook in Mwanza
Dit jaar een kortere nieuwsbrief dan u van ons gewend
bent. Niet dat er onvoldoende nieuws is, maar steeds
meer donateurs volgen ons op de website en op
Facebook.
Ons werk in Mwanza, het werk op straat, de opvang
in het Back Home House, de hereniging met de
families en het bieden van een vervangende
thuissituatie in Malimbe Family, gaat helaas nog
steeds gewoon door. Helaas, want we zien liever dat
ons werk overbodig wordt. Maar als onze straatteams
2 keer per week de kinderen gaan opzoeken in de stad,
hetzij ’s nachts, hetzij overdag, dan treffen ze alleen
maar meer kinderen op straat aan en steeds jonger.
Een onderzoek van de Railway Children of Africa,
een internationale organisatie eveneens actief in de
opvang van kwetsbare kinderen, toonde aan, dat er
eind 2012 circa 1850 kinderen op straat leefden. Dat
waren er in 2008 nog rond de 400. Zij houden zich in
leven met bedelen, kleine karweitjes en stelen. En als
de overlast te groot wordt, dan grijpt de politie in,
zoals laatst in oktober. Met een grote razzia joegen ze
alle kinderen van de straat. Er werden 15 jongens door
de politie bij het Back Home House (BHH) afgezet.

thuis en van de straat te verwerken. We proberen de
familie op te sporen en te onderzoeken of hereniging
een optie is. Mocht dat kansrijk zijn dan werken we
daar naar toe. Is het kind terug bij zijn familie, dan
houden we contact en proberen we de familie te
ondersteunen met de opvoeding en zo nodig helpen
we ook financieel, materieel en bij het volgen van
onderwijs. Dit doen we om te voorkomen dat we het
kind straks weer op straat aan treffen.
Malimbe Family, voor de 54 kinderen die (nog) niet
naar huis kunnen, is als gezinsvervangend tehuis
gericht op het geven van begeleiding, opvoeding,
onderwijs en last but not least liefde en geborgenheid.
Uiteindelijk willen we de voormalige straatkinderen
de kans bieden om volwaardige staatsburgers te
worden, die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

De kinderen van Malimbe Family

De jongens aan het spelen bij het Back Home House
En hier begint het proces van opvang, counseling en
het wennen aan een gereguleerd leven. Het BHH
counseling team praat met de kinderen om hun
problemen in beeld te brengen en de trauma’s van
Nieuwsbrief Upendo Daima december 2013

Acrobatiek is een activiteit, die bijdraagt aan het
gevoel van eigenwaarde en teamspirit, immers bij al
die stunts moeten de kinderen op elkaar kunnen
vertrouwen. Onze acrobatengroep heeft de laatste
maanden af en toe kunnen optreden in een diverse
hotels in Mwanza en daarmee wat geld verdiend.
Voetbal is natuurlijk ook belangrijk. Twee van onze
jongens zijn geselecteerd voor het Tanzaniaans
straatkinderen team, dat mogelijk een toernooi gaat
spelen in Brazilië.
15-12-2013

Ons team in Mwanza
Alhoewel ze de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is, geeft Marga van Barschot nog steeds leiding
aan het team in Mwanza. Gelukkig is Benson
Nyasebwa de Assistant Director er bij gekomen, die
een groot deel van de taken op zich heeft genomen
(op de foto staande rechts ).

Hier worden speciale mensen voor aangenomen. Het
samenwerkingscontract hiervoor met Railway
Children is getekend voor een periode van drie jaar.
Begin oktober hebben we Mara le Mahieu uit
Rotterdam mogen verwelkomen, die als SMAlekenmissionaris aan de slag gaat, deels bij UD. Zij
heeft als commercieel medewerkster bij een
Rotterdams bedrijf ervaring met acquisitie, zakelijke
contacten en het beheer van websites. Zij voorziet ons
nu al van informatie en beeldmateriaal voor onze
website.
Nieuws van onze donororganisaties en sponsoren
We ontvingen het afgelopen jaar in totaal ruim €
25.000 aan donaties van particulieren en parochies.

Het team tijdens het werkoverleg
Begin dit jaar is onze Financial Manager en
rechterhand van Marga, Isabella Lukuba, plotseling
overleden. Dat was een grote slag voor haar familie,
maar ook voor de UD organisatie. Inmiddels heeft
Patricia Paul Buswage haar taken overgenomen en
mede ondersteund door onze penningmeester Jan van
Bergen en de voorzitter André van Strijp is het
financiële systeem verder geprofessionaliseerd en er is
meteen een actieplan ontwikkeld om resterende
knelpunten aan te pakken. Een externe audit is met
succes uitgevoerd. Het blijft erg belangrijk om aan
onze donateurs en sponsoren verantwoording af te
leggen over het aan ons toevertrouwde geld.
Tijdens het bezoek van de UDN voorzitter André van
Strijp in september heeft de aartsbisschop zijn
goedkeuring gegeven om Upendo Daima tot een
onafhankelijke stichting (NGO) om te vormen. Het is
nu gemakkelijker om fondsen te werven en dit zal
helpen om op de lange termijn de toekomst van
Upendo Daima zeker te stellen.
Na lange tijd van voorbereidingen is in september een
overeenkomst getekend met de Railway Children of
Africa. Daarvoor was het noodzakelijk dat Upendo
Daima een NGO zou worden. Railway Children gaat
Upendo Daima helpen met het gericht werken aan
reïntegratie. Er zal nu nog meer nadruk worden gelegd
op het begeleiden en voorbereiden van families
voordat hun kind teruggeplaatst wordt. Ook aan
nazorg na terugplaatsing zal veel meer aandacht
worden geschonken.
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Cordaid heeft dit jaar een aanvraag gehonoreerd voor
het Back Home House met een bedrag van € 30.200.
Cordaid geeft onze organisatie daarnaast ook
praktische adviezen bijvoorbeeld over het onderwerp
“Family Reïntegration”. Op 16 november organiseerde Cordaid de Particuliere Initiatieven Dag voor
onderlinge ideeën-uitwisseling en inspiratie, waar
UDN ook aan deelnam. Bij de fondsenwerving gaan
we gebruik maken van een film over Upendo Daima
die we met steun van Cordaid hebben kunnen maken.
Ook is er met behulp van Zr. Anna Brigitta van de
Witte Zusters in Mwanza een aanvraag gedaan bij de
Conrad Hilton Foundation in Amerika met als
resultaat een bijdrage van 10.000 US $. Zr. Anna
Brigitta staat UD bij met raad en daad.
De hernieuwde tweedehands boekenwinkel “De
Boekenlegger” in Tiel maakte tot en met november al
€ 21.000 over op onze rekening. De Liefdezusters
Heilige Juliana bezochten Upendo Daima en hebben
na dat bezoek een bedrag van € 20.000 gedoneerd.
Andere vermeldenswaardige donaties kwamen van De
Brink Groep (€ 1.000), Het Goede Doelenwinkeltje in
Delft (€ 1.500), de Johannes Stichting (€ 2.000) en
Parpetro BV uit Utrecht (€ 3.000). Ook komen er
regelmatig mensen op bezoek die ons project
financieel of in de vorm van voedsel en kleding
ondersteunen. Alles bij elkaar was het afgelopen jaar
een heel bedrag, maar er is op jaarbasis ongeveer €
100.000 nodig om alle monden te voeden, de
schoolkosten te dragen en de salarissen van het team
van 22 stafleden en alle overige kosten te kunnen
betalen.
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Upendo Daima Nederland

Een kerstcadeau

Het team van Upendo Daima in Mwanza kende nog al
wat wisselingen op weg naar verdere professionalisering. Het bestuur van UDN is ongewijzigd
gebleven. Onder leiding van onze voorzitter André
hebben we ook dit jaar ons best gedaan om informatie te
verstrekken, de website te vernieuwen, de facebook-site
op te zetten, de contacten te onderhouden met onze
donateurs en sponsororganisaties, nieuwe aanvragen de
deur uit gedaan en de financiële verantwoordingen
gemaakt.

De kosten van de activiteiten in Nederland worden
gedragen door het bestuur van Upendo Daima
Nederland, ook als er gereisd moet worden naar
Mwanza.
Voor recente informatie over ons werk kunt u terecht
op onze website www.upendodaima.nl. en op
Facebook t.n.v. Upendo Daima. De jaarverslagen, de
nieuwsbrieven, interviews en fotoverslagen geven een
beeld hoe we het geld besteden om te zorgen dat er
meer straatkinderen een kans hebben op een
menswaardig bestaan.

Wilt u de straatkinderen en het team van Upendo
Daima ter gelegenheid van Kerstmis ondersteunen,
dan vindt u onderstaand onze gegevens.
Bankrekening nummer 10.22.27.365
van Stichting Upendo Daima Nederland.
Wij garanderen u, dat het geld 100% goed terecht
komt, misschien voor een klein kerstcadeautje, maar
vooral voor de opvang, eten en drinken en
begeleiding van deze minder gefortuneerde
wereldburgers. En omdat we een ANBI stichting
zijn, kunt u het van de belasting aftrekken, de fiscus
betaalt ook een beetje mee.
.

Kerstkaart getekend door Maziku

Vanuit Mwanza wensen wij u, uw familie en
vrienden een mooie kerst toe en
vooral alle goeds voor het nieuwe jaar
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