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Jaarverslag Mara werkgroep 2007 
betreffende activiteiten in Tanzania 

 
 
Algemeen 
In Tanzania heeft dgWW een fors aantal projecten die deels onder de Kanisa la 
Mennonite Tanzania, de KMT (de doopsgezinde kerk) vallen, deels gedeeltelijk 
en deels niet. 
De projecten die onder de kerk vallen zijn de steun aan de doopsgezinde 
ziekenhuizen in Shirati en Mugumu, de studiebeurzen die dgWW verstrekt en het 
adoptieprogramma.  
Niet aan de KMT gelieerd zijn de steun aan de Zappe Kindergarten, Sedidea en 
Bethsaida. 
Om al deze activiteiten goed te kunnen coördineren heeft dgWW de Mara 
werkgroep opgericht in 2007, genoemd naar het Mara district waar onze 
activiteiten zich afspelen. 
Twee maal per jaar gaan we op projectenbezoek, steeds met dgWW 
bestuursleden en andere Gemeenteleden na doopsgezinde gemeenten die bij 
het werk betrokken zijn.  
 
Steun ziekenhuizen in Shirati en Mugumu 
In 2007 zijn in totaal vier 40-foot zeecontainers gearriveerd in Shirati. De eerste 
drie met bedden uit verpleeghuis de Schildershoek in Den Haag. De vierde met 
ziekenhuismateriaal voor beide ziekenhuizen en voor Bethsaida. Alle containers 
zijn bekostigd door bijdragen van gemeenteleden, doopsgezinde instellingen en 
fondsen, TNT en het NCDO. De goederen hebben het ziekenhuis in Shirati een 
enorme positieve impuls gegeven omdat het ziekenhuis in een grote financiële 
en bestuurlijke crisis zat in de zomer van 2005.  
Het Shirati ziekenhuis valt, anders dan het Mugumu ziekenhuis, geheel onder de 
KMT. Het ziekenhuis is Mugumu is deels van de Tanzaniaanse overheid.  
 
Revalidatie in Shirati 
Het Shirati ziekenhuis en het Liliane fonds in Nederland en dgWW gaan een 
samenwerking aan t.b.v. het opzetten en verlenen van revalidatie en rehabilitatie 
aan ziekenhuispatiënten en aan kinderen uit de gemeenschap. Hiertoe betaalt 
dgWW een korte en een lange opleiding tot fysiotherapeut zodat er twee 
getrainde fysiotherapeuten zijn, en betaalt het Liliane fonds het opknappen en 
inrichten van het oude fysiotherapiegebouw. Het ziekenhuis zelf zorgt voor de 
dagelijkse kosten en draagt de eindverantwoording. De fysiotherapeuten zullen 
horen tot de ziekenhuisstaf. 
 
DgWereldWerk Studiebeurzen in Tanzania 
DgWW heeft zelf het afgelopen jaar veel studenten een beurs gegeven. 
Daaronder waren artsen, verpleegkundigen, technici, geestelijk verzorgers. 
Omdat er een enorme vraag is naar beurzen heeft dgWW in 2007 besloten zelf 
een studiefonds op te richten met een eigen studiecommissie. 
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Adoptie programma in Mara, Serengeti 
In 2007 heeft dgWW het initiatief genomen voor een adoptieprogramma in 
Tanzania. Dit programma staat onder verantwoordelijkheid van Internationale 
Mennonitische Organisation (IMO).  Het adoptieprogramma zal betrekking 
hebben op 20 kinderen. De kinderen wonen allen in het Mara district.  
 
Kajiwawa vrouwengroep in Kabwana. 
Deze groep van 6 vrouwen is opgericht in 2006 door Els de Quant en Miriam 
Ngoya docent verpleegkunde. De groep heeft drie doelstellingen: 1) onderlinge 
steun, 2) kennis vermeerderen uit het boek “Where there is no doctor” en 3) een 
eigen winkel oprichten. Deze vrouwen hebben nog geen jaar later alle 
doelstellingen gerealiseerd zoals we met eigen ogen in mei 2007 hebben kunnen 
zien. De Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp ondersteunt deze groep.  
 
Zappe Kindergarten in Kabwana 
In deze kleuterschool heeft dgWW 12 plaatsen geadopteerd. Conform plan zijn 
daarvan zes plaatsen voor de allerarmste kinderen die anders nooit naar school 
zouden gaan. Met de financiële bijdrage van dgWW krijgen 12 kinderen hun 
schooluniform en wordt het schoolgeld betaald en krijgen alle kinderen hun 
warme maaltijd op school, en de lesmaterialen.  
 
Sedidea in Mara, Serengeti 
Sedidea is een Stichting in Mara, Serengeti die,met behulp van getrainde 
vrijwilligers, gehandicapte kinderen opspoort en helpt. De hulp betstaat uit het 
verzorgen van aanpassingen zoals volwassen driewielers, krukken, aangepast 
meubilair en zorg in de vorm van aandacht en begeleiding. 
In 2007 hebben de eerste gesprekken plaatsgehad om Sedidea onder dgWW te 
brengen voorzover het financiële steun betreft en het faciliteren van dit 
programma. De opzet was dat de werkgroep Sedidea zelfstandig zou blijven 
functioneren als werkgroep onder dgWW. In 2008 is deze opzet geformaliseerd. 
 
Bethsaida in Musoma 
Bethsaida is een non profit Company Ltd. naar Tanzaniaans recht. Het bestuur 
wordt gevormd door drie doopsgezinden, twee uit Tanzania en één uit 
Nederland. Deze constructie is de voorloper van een Stichting. 
De organisatie Bethsaida zal eind 2008, begin 2009 haar eerste fase 
operationeel hebben. Er is dan een thuiszorgorganisatie, een polikliniek en een 
consultatiebureau. Vrouwen kunnen er bevallen, er is een kleine operatiekamer 
en er zijn drie bedden voor kortdurend verblijf. Daarmee is er een 
gezondheidszorg faciliteit gekomen in een streek waar geen zorg is, even buiten 
Musoma aan het Victoria meer. Vooral de thuiszorg poot is voor Tanzania een 
nieuwe vorm van zorg die de overheid nauwlettend volgt en ondersteunt middels 
personeel. Dit project wordt ondersteund door dgWW.  
 
 


