Nieuwsbrief Upendo Daima december 2014
Ons straatkinderenproject in Mwanza, Tanzania
Voor al onze donateurs en belangstellenden, die ons
niet via de website of Facebook volgen, sturen wij u
deze eindejaars nieuwsbrief.
Het lijkt wel of de wereld in brand staat met grote
problemen in het Midden Oosten, Oekraïne, Zuid
Soedan en de Democratische Republiek Congo.
Kinderen zijn op grote schaal de dupe van oorlog en
onlusten. Die zullen hun leven lang de gevolgen
daarvan ondervinden. Dat is ook het geval voor de
straatkinderen in Mwanza. Weliswaar is er in
Tanzania gelukkig geen sprake van politieke
instabiliteit of oorlog en onlusten. Maar als gevolg
van de economische crisis en de sterk stijgende
voedselprijzen komen veel kinderen van de armere
families in de knel. Ze worden niet opgevoed,
mishandeld en gaan niet naar school, omdat de ouders
te arm zijn, aan alcohol verslaafd zijn, in de
gevangenis zitten of overleden zijn. Ze gaan hun
geluk beproeven in de grote stad. En dat valt zwaar
tegen, geen werk, geen eten en opgejaagd door de
politie.

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. Zo nodig helpen we
ook financieel, bijvoorbeeld met een bijdrage voor de
onderwijskosten. We helpen de families soms met
startkapitaal om een stukje land te bebouwen of een
cursus entrepreneurship. Dit doen we om te voorkomen dat we het kind straks weer op straat treffen.
Het BHH heeft plek voor 30 kinderen. Per maand
worden er gemiddeld 17 kinderen van de straat
gehaald en geregistreerd. Een aantal van hen wordt uit
het BHH opgehaald door familie. Dankzij onze
bemiddeling worden er 3 of 4 per maand terug
gebracht naar huis en 2 tot 3 naar Malimbe Family,
omdat thuis wonen geen optie is. Anderen vinden een
baantje en proberen zo hun leven weer op de rails te
krijgen. Helaas gaan ook een aantal jongens weer
terug de straat op of verhuizen naar andere steden,
zoals Dar-es Salaam.

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, moeten we helaas
met volle energie doorzetten. 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. En weten we ze over te halen om
met ons mee te gaan naar het Back Home House, dan
komt er een einde aan hun ellende.
In het BHH begint het proces van opvang, counseling
en het wennen aan een gereguleerd leven. Het
counseling team praat met de kinderen om hun
problemen in beeld te brengen en de trauma’s van
thuis en van de straat te verwerken. We proberen de
familie op te sporen en te onderzoeken of hereniging
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Mocht hereniging onmogelijk zijn dan brengen we de
kinderen (voorlopig) naar Malimbe Family. Dit
complex met een capaciteit van 50 tot 55 kinderen 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 straks in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien.
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Wateroverlast in het Back Home House
Niet alleen Nederland, maar ook Tanzania heeft te
maken met flinke regenbuien en behoorlijk droge
periodes. Niet helemaal ongewoon, maar de
frequentie, onvoorspelbaarheid en heftigheid nemen
toe als gevolg van klimaatverandering. Niet alleen de
klimaatruwheid, maar vooral de snel groeiende
woonwijk met steeds meer woningen en verhardingen
boven op de heuvel bij het BHH veroorzaken vaker
overstromingen, zoals begin dit jaar. Lastig voor een
tehuis met 30 kinderen en erg onhygiënisch. Daarbij
worden de muren vochtig als gevolg van optrekkend
vocht, waardoor schimmelvorming optreedt en de verf
er van af bladdert.

verbeteren om zodoende het regenwater sneller af te
voeren. De muren worden opgeknapt en voorzien van
dampdoorlatende lambrizering.
Inmiddels hebben de Paardenstal uit Berkel en
Rodenrijs en de Johannesstichting toegezegd om de
kosten voor de reparaties en de beschermingsmaatregelen te financieren, zodat we daar in 2015
mee gereed kunnen zijn.
We hebben niet alleen af en toe teveel water, soms is
er ook te weinig water als het waterleidingbedrijf het
laat af weten in de wijk. En dan is het een voordeel
om dichtbij de rivier te wonen, omdat de put op de
binnenplaats bij het BHH veel wijkbewoners van
water kan voorzien. Zo geven we de buurtbewoners
een kijkje bij ons in de keuken en proberen we
draagvlak te ontwikkelen in de buurt.
Malimbe Family

In juni hebben twee waterspecialisten uit Nederland
ons geadviseerd hoe dit probleem aan te pakken. Een
belangrijk advies is om de goot naast het BHH, die na
een heftige stortbui volstroomt met zand, plastic en
ander afval, regelmatig schoon te maken. Een
gemeentelijke taak, die nu door onze jongens met
verve wordt uitgevoerd.

Diploma uitreiking
Half oktober was er voor 98 kinderen van de
Nyamalango basisschool een feestelijke diploma
uitreiking. Er waren 6 kinderen van Malimbe Family
bij. Het was een groot feest met alle leerlingen, de
leraren, eregasten, vertegenwoordigers uit de naburige
wijken, journalisten en natuurlijk de staf van Upendo
Daima.
Computers voor het studiecentrum
In november is een container van het Haagse
drinkwaterbedrijf Dunea aangekomen met apparatuur
voor hun drinkwaterproject in Mwanza en 8
computers voor ons project. De kinderen waren door
het dolle heen en wilden alles aanraken en zagen al
een hele toekomst voor zich als computerdeskundige
of met een baan op een of ander kantoor. Er ligt een
plan hoe we de computers gaan gebruiken om het
onderwijs aan onze kinderen te verrijken.

Voorgesteld is om voor onze poort een kleine dijk aan
te brengen om het stromende water buiten de poort te
houden. Om optrekkend vocht te weren is besloten
om het drainagesysteem op de binnenplaats te
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Kippen op Malimbe Family
In november zijn we met een nieuw kippen-project
begonnen. Doel van dit project is om de kinderen en
de staf, maar ook de omwonenden verschillende
technieken van het houden van kippen bij te brengen.
De kinderen zijn verantwoordelijk voor het
schoonhouden van de kippenren, voor het voeren van
de kippen en zij moeten ervoor zorgen dat de kippen
altijd water hebben. Wellicht kunnen een aantal van
hen in de toekomst kippenboeren worden.
Onze groentetuin wordt sinds kort ook gebruikt om de
familieleden van de kinderen, die weer naar huis
kunnen, les te geven in het verbouwen van groenten.
Patricia Paul Buswage heeft haar werk als financial
officer verder vorm gegeven en zorgt er voor dat alle
donorgelden goed verantwoord kunnen worden.
Mara le Mahieu is als SMA-lekenmissionaris na haar
“inburgeringscursus” goed aan de slag gegaan en
geeft pedagogische ondersteuning aan de kinderen.
Zij zorgt tevens voor de informatievoorziening en
maakt foto’s voor de website en houdt sinds kort ook
de facebookpagina bij. De meeste foto’s in deze
nieuwsbrief zijn dan ook afkomstig van Mara.

Renovaties en onderhoud
Onderhoud en renovaties zijn altijd noodzakelijk met
een stel enthousiaste jongens van de straat. Dankzij de
sponsoring van Kids Aids Tanzania konden wij
Malimbe Family gedurende de schoolvakanties flink
renoveren. Alle slaapvertrekken zijn geschilderd, het
overdekte terras, de kibanda, waar de kinderen eten en
we gasten ontvangen en de keuken zijn betegeld, en
een oud slaapverblijf is nu verbouwd tot de
EHBO post. Het solar systeem is vernieuwd en uitgebreid zodat niet alleen kosten besparen maar ook
onze computers en lampen kunnen laten branden als
er geen stroom geleverd wordt.

Op 30 juli hadden we een afscheidsfeestje voor zuster
Monica. Zij heeft sinds het begin vanaf 2000 voor
Upendo Daima gewerkt. Ze heeft in al die jaren erg
veel jongens gecounseld en begeleid. Ze is door haar
congregatie “the Little Sisters of Jezus” benoemd tot
Regionaal Overste. Vanwege deze promotie is ze naar
Italië vertrokken voor studie. Als ze haar taak als
overste op orde heeft zal ze zich zeker nog inzetten
voor ons. In de tussentijd is haar positie overgenomen
door Zuster Angela van dezelfde Congregatie.

Ons team in Mwanza
Alhoewel zij de pensioengerechtigde leeftijd allang
gepasseerd is, geeft Marga van Barschot nog steeds
leiding aan het team in Mwanza. Maar haar opvolger,
Benson Nyasebwa heeft al een groot deel van de
taken op zich genomen en zal in 2015 het UD team
gaan leiden. Marga zal dan de rol krijgen van Speciaal
Adviseur en nog meer tijd krijgen voor haar kinderen.
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Nieuws van onze donororganisaties en sponsoren
We ontvingen het afgelopen jaar in totaal ruim €
22.000 aan donaties van particulieren en parochies,
dat is exclusief de bijdragen van de Tanzaniaanse
donoren.
Cordaid was ook afgelopen jaar een belangrijke en
gewaardeerde donor met een bijdrage voor het werk
in het BHH. Niet alleen financieel, maar ook
inhoudelijk staan ze ons bij waar nodig. Bij de
fondsenwerving maken we nu dankbaar gebruik van
een film over Upendo Daima die we met steun van
Cordaid hebben kunnen maken. Op de home page van
onze website is de film te zien, www.upendodaima.nl
De tweedehands boekenwinkel “De Boekenlegger” in
Tiel maakte tot en met november al € 14.000 over op
onze rekening. De verhuizing van het nieuwe pand
blijkt goed uit te pakken. Begin november heeft Ite
van Aardenne, ons nieuwe bestuurslid, samen met
onze voorzitter André van Strijp een lezing verzorgd
voor de vrijwilligers van de Boekenlegger. Belangrijk
natuurlijk, want zo blijven de vrijwilligers
gemotiveerd en weten zij waar ze al dat werk voor
doen.
Al voor het vierde jaar op rij organiseerde Maartje
Calis bij haar thuis een benefietconcert voor Upendo
Daima. “Terwijde voor Tanzania” is een
benefietconcert waar kinderen uit de wijk muziek
komen maken of komen zingen. Elk jaar is het een
groot succes en komen er rond de 100 mensen! De
toegang bedraagt 5 euro per persoon. De gehele
opbrengst gaat naar Upendo Daima. Ook dit jaar was
het weer geweldig, het niveau van de kinderen wordt
steeds hoger! Van vader Jacob tot Bach.
Maar zo zijn er veel giften van particulieren,
kerkbesturen en andere organisaties, die zich
aangesproken voelen om de straatkinderen een nieuwe
toekomst te bieden. 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.
Upendo Daima Nederland
Het bestuur van UDN is onlangs gewijzigd. Monique
Pietermaat heeft na 7 jaar haar werkzaamheden als
secretaris beëindigd. We hebben op gepaste wijze
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afscheid genomen en zijn haar enorm dankbaar voor
alles wat zij heeft gedaan voor ons project. Ite van
Aardenne volgt haar op. Zij heeft in 2012 een jaar als
vrijwilligster gewerkt in het Mwanza team en dus
goed ervaren, waar we het allemaal voor doen. Onder
leiding van onze voorzitter André hebben we ook dit
jaar ons best gedaan om informatie te verstrekken, de
contacten te onderhouden met onze donateurs en
sponsor-organisaties, nieuwe aanvragen de deur uit
gedaan en de financiële verantwoordingen gemaakt.
Zoals wellicht opgevallen, is de website vernieuwd,
meer foto’s en de videofilm en korter nieuws en we
hebben er een webshop aan verbonden, waar u
cadeaus kunt kopen met de opbrengst voor ons
project. Ook onze folder is vernieuwd.
De kosten van de activiteiten in Nederland worden
gedragen door het bestuur van Upendo Daima
Nederland, ook als er gereisd wordt naar Mwanza.
Wij kennen geen strijkstok, wij zorgen zelf voor de
muziek.
Voor recente informatie over ons werk, de webshop
en de videofilm van het project kunt u terecht op
www.upendodaima.nl. en via
Facebook op
upendodaimastraatkinderen.
De
jaarverslagen,
nieuwsbrieven en fotoverslagen geven u een beeld
hoe we het geld besteden om te zorgen dat er meer
straatkinderen een kans hebben op een menswaardig
bestaan. Omdat we een ANBI stichting zijn, kunt u
een gift van de belasting aftrekken. De fiscus heeft
aftrekken van periodieke donaties eenvoudiger
gemaakt, zie voor meer informatie onze website.
Een eindejaars bijdrage aan het project
Wilt u de straatkinderen en het team van Upendo
Daima juist in deze decembermaand ondersteunen,
dan vindt u hieronze gegevens.
Bankrekening nummer NL55RABO 0102227365
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, het eten en drinken, het
onderwijs en de begeleiding van deze minder
gefortuneerde wereldburgers.
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Wij wensen wij u en uw familie en vrienden
mooie kerstdagen en
alle goeds voor het nieuwe jaar
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