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Inleiding 
In 2008 zijn er veel activiteiten geweest in Tanzania. Daarvan getuigt het verslag. Ook ontvingen we Carl 
Hansen uit Ethiopië. Hij kwam om kennis te maken en sponsors te zoeken voor de bouw van de universiteit in 
Ethiopië. dgWW gaf hiervoor, én voor de bestrijding van Aids  een bedrag van € 15.000,-  
In mei 2008 hoorden we dat we als één van drie projecten door Orbis Medisch Centrum waren gekozen voor 
hun overtollige materiaal na hun verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis in Sittart. Er is volop gewerkt aan de 
voorbereidingen om dat materiaal goed te kunnen verwerken: we hebben 3 40-foot containers klaarstaan. Er 
komen b.v. 120 computers vrij die schoongemaakt zullen worden en alles wordt gestickerd voordat het de 
container in gaat.  
Er is ook weer volop gebreid: dekentjes en kindermutsjes. Zo kan het nu voorkomen dat je gewoon in de kerk 
zit in Tanzania en plotseling een kindje ziet op de arm van de moeder met een mutsje op uit Nederland. Veel 
dank aan alle zusters die al die mutsjes hebben gemaakt! Geweldig! 
De totale begroting voor Tanzania voor 2008 behelsde € 86.300,00 
 
1. Musoma 
Bethsaida is een gezondheidszorgcentrum in de omgeving van Musoma (stedelijk gebied en regio telt 
500.000 inwoners) in Tanzania dat met hulp van dgWW, Impulsis en particuliere donoren in 2008 is gebouwd 
vanuit een bestaande situatie. Bethsaida zal eind april 2009 operationeel zijn en zorg bieden in Kwangwa 
Area, de regio waar het centrum is gesitueerd. Bethsaida heeft een consultatiebureau, een polikliniek, 
verloskamers, een laboratorium en een paar verblijfsbedden. In Juni 2009 zal Bethsaida thuiszorg gaan 
leveren in haar omgeving. Behalve financiële steun heeft dgWW de verscheping verzorgd van twee 
containers met ziekenhuismateriaal. 
 
2. Shirati 
Shirati is regio aan het Victoriameer, vlak onder de grens met Kenia, waar dgWW een aantal aktiviteiten 
ondersteunt. 
 
* Gereedschap 
De organisatie Gered Gereedschap heeft een hoeveelheid gereedschap beschikbaar gesteld dat is bedoeld 
voor de orthopedische werkplaats van de lepra afdeling en voor het ziekenhuis.  
 
* Wasmachine 
In 2008 hebben vier verpleegkundigen geld ingezameld voor een wasmachine voor het ziekenhuis. 
Stuwkracht 10 en dgWW hebben het bedrag aangevuld. In 2009 zal het ziekenhuis, dat de was nog met de 
hand doet, beschikken over een industriële wasmachine van 23,5 kilo, die geschikt is voor Afrika.  
 
* Lepra kolonie. 
dgWW heeft € 200,00 gedoneerd voor de bouw van een groot kippenhok voor de kolonie bewoners. Hierdoor 
blijven de kuikens leven en kunnen de eieren gegeten en verkocht worden.  
 
* Fysiotherapie 
Omdat fysiotherapie erg hard nodig is in Shirati, en breder in Tanzania, hebben het ziekenhuis, het 
lepraproject, dgWW en het Lilianefonds de handen ineen geslagen en een plan opgesteld om te komen tot 
een brede voorziening waar ook de gemeenschap mee is gediend: 
* De gemeenschap heeft voor het Liliane fond een mediater in Shirati gevonden. 
* dgWW betaalt een korte plus een volledige fysiotherapie opleiding  
* Het Lilianefonds sluit een partnerschapsovereenkomst met het ziekenhuis, knapt de accommodatie op en 

doneert de materialen 
* Het ziekenhuis is medisch en operationeel verantwoordelijk voor de nieuwe voorziening. 
Deze packedge deal verkeert in de afsluitende fase.  
 
* RIFA windmill project 
In de grote valei tussen het dorp Kabwana in Shirati en het Victoriameer ligt een irrigatiesysteem dat niet 
meer werkte. dgWW heeft geld beschikbaar gesteld om de waterpomp te laten maken en iemand te trainen in 
het repareren van waterpompen zodat het systeem weer zou kunnen werken. Eind 2008 was het systeem 
weer operationeel zodat er geïrrigeerde grond beschikbaar kwam voor landbouw. Dat maakt dat er het hele 
jaar door voedsel verbouwd kan worden en daarmee de jaarlijks terugkerende hongersnood verleden tijd is in 
dit gebied. Bovendien kan de opbrengst worden verkocht.  
De gebruikers van deze grond hebben een coöperatie opgericht en een deel van de opbrengsten van de 
grond gaat in een voorziening waaruit toekomstige kosten betaald kunnen worden. 
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De doopsgezinde Gemeente Baarn en dgWW hebben samen in een verdubbelingsproject eind 2008 een 
tweedehands tractor gedoneerd aan deze coöperatie zodat er grotere gebieden bebouwd kunnen worden. De 
coöperatie heeft het plan om ook meer bomen te planten tegen de ontbossing van de valei wat het gevolg is 
van het koken op hout(skool). 
 
* Zappe Kindergarten 
In 2008 is het aantal plaatsen op de kleuterschool dat is “geadopteerd” verdubbeld van 12 naar 24. De 
capaciteit van de kleuterschool liet dat toe en nu kunnen er 24 i.pl. v. 12 kinderen uit Kabwana gratis naar 
school. Hoewel het hier om een kleuterschool gaat is dit toch een springplank naar de lagere school. De 24 
plaatsen zijn in 2008 overgenomen door het Fonds Doopsgezind Weeshuis in Haarlem. 
 

      
 
 
* Kajiwawa vrouwengroep in Kabwana 
Deze vrouwengroep heeft twee doelstellingen: het geven van gezondheidszorgvoorlichting en een naai 
attelier om bruiskleding te vervaardigen en andere services aan te bieden rondom bruiloften. De vrouwen 
hebben een winkeltje geopend in Kabwana. De huur is echter hoog en om die reden hebben zij een stukje 
grond weten te krijgen met als doel hierop zelf een winkeltje te bouwen. Via de Doopsgezinde Vrouwen 
Zendings Hulp is er een verzoek ingediend bij dgWW voor een financiële bijdrage voor dit doel. Hierover zijn 
nog gesprekken gaande.  
 

       
   
 
* Aidswezenprogramma in het Noord-Mara district 
De doopsgezinde kerk in Tanzania heeft onder haar leden in dit gebied meer dan 2000 aidswezen.  
Hiervoor zorgen is een grote opgave. Om dit zo goed mogelijk te doen is door de kerk een aktiviteitenplan 
opgesteld en een projectleider aangesteld. Dit plan behelst het zorgen voor de kinderen op alle manieren die 
nodig zijn: kleding, dekens, scholing etc. De kinderen leven bij kennissen of familie maar ook zij zijn arm en 
kunnen wel de aandacht geven maar hebben niet de financiële middelen. De kerstcollecte van dgWW van 
2008 is aan dit doel gewijd. Van het geld zullen de kinderen naar school gaan, een schooluniform krijgen, 
boeken en andere schoolbenodigdheden.  
 
3. Mugumu 
In Mugumu staat het tweede doopsgezinde ziekenhuis van Tanzania. Ook bij dit ziekenhuis is een school 
voor verpleegkundigen.  
* Watertank 
In verband met het gebrek aan drinkwater is met hulp van dgWW en andere fondsen een watertank gebouwd 
voor opvang van regenwater.  
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4. Serengeti gebied 
* Sedidea. 
Sedidea is een project voor gehandicapte kinderen. Sedidea heeft een eigen vriendenorganisatie genaamd 
Sedidea Steungroep die een bestuurszetel heeft in het Algemeen bestuur van dgWW. dgWW steunt de 
werkzaamheden van Sedidea financieel. De werkzaamheden van Sedidea spelen zich af in het Serengeti 
gebied. Vele tientallen vrijwilligers sporen de gehandicapte kinderen op, bezoeken hen regelmatig en helpen 
hen, met hulp van de Stichting, aan de nodige hulpmiddelen zoals driewielers, krukken en aangepast 
meubilair.  
 
* Adoptieprogramma IMO 
IMO ondersteunt met het adoptieprogramma 22 kinderen. Deze kinderen wonen merendeels in het Serengeti 
gebied. Deze kinderen zijn bijna allemaal bij Nederlandse adoptieouders ondergebracht. 
  
5. Mennonite Church in Tanzania (Kanisa la Mennonite Tanzania, KMT) 
* Masimore Fund project, women organisation for KMT (de LFDZ in Tanzania) 
Deze organisatie heeft een projectaanvraag voor microcrediet ingediend bij dgWW. Van het van Zanten fonds 
is een bijdrage ontvangen, via dgWW, om 15 vrouwen te ondersteunen in het organiseren van eigen 
levensonderhoud met behulp van microcredieten. De organisatievorm hiervoor, die in Tanzania algemeen 
aanvaard is, wordt Saccos genoemd: Savings and Credit Cooperative Society model.  
 
* Universiteit en Hogeschool 
De KMT is voornemens om het bestaande Bible College in Musoma op te waarderen tot Hoge School / 
Universiteit. Ook is men voornemens hier een opleiding voor Nursing Officer (HBO niveau verpleegkunde) te 
starten. In het kader van de voorbereidingen is aan dgWW een bijdrage in de kosten van een conferentie 
gevraagd. Deze bijdrage is gekomen van de Stichting Haarlemse Vrienden en is, via dgWW, aan de KMT ter 
beschikking gesteld.  
 
 

     
 
             
* Community Center van de KMT in Shirati 
Het Community Center in Shirati is een conferentieoord met regionale betekenis. Hier worden veel 
conferenties gehouden, het is een ontmoetingsplaats en er is een beperkte slaapaccomodatie. Het is te 
vergelijken met een klein broederschapshuis. De keuken, de eetzaal, de conferentiezaal, de douches en de 
toiletten zullen in 2009 met steun van dgWW worden opgeknapt. In dat kader heeft dgWW een MOU 
afgesloten met de KMT. De voorbereidingen en het maken van een goede begroting hebben in 2008 
plaatsgehad.  
 
6. Uitzendingen en stages 
* 4 verpleegkundigen 
In 2008 heeft dgWW 4 verpleegkundigen uitgezonden naar het ziekenhuis in Shirati. Zij hebben daar op 
vrijwillige basis met veel genoegen drie maanden gewerkt.  
 
* 2 medische studenten en een ergotherapeute 
Eind 2008 zijn de voorbereidingen begonnen voor de uitzending van twee medische studenten en 1 
erotherapeute.  
Ook deze uitzending, die dgWW met € 750,00 per persoon heeft ondersteund, is naar wens van iedereen 
verlopen en heeft volop aan de verwachtingen voldaan. 
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* Verpleegkundige stages Mondriaan college Den Haag / Delft. 
In 2008 zijn de eerste kontakten gelegd met het Mondriaan College in Den Haag/Delft om voor derde jaars 
studenten verpleegkunde niveau 4 een stage in Tanzania te ontwikkelen. Het Mondriaan College moet 
daarvoor de Nursing School in Shirati als leerbedrijf erkennen. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voor 
deze stages operationeel zijn. 
 
* Medische stages Universiteit Maastricht 
Bwire Chirangi, arts van het ziekenhuis in Shirati, heeft in 2008 zijn Masters in Public Health gedaan in 
Maastricht. dgWW heeft dit, samen met andere fondsen en de Rotary,  voor hem financieel mogelijk gemaakt. 
Hij heeft het jaar als Master of Science, MPH, afgesloten. 
In dat jaar heeft hij een stageprogramma opgezet voor medische studenten van de Universiteit van Maastricht 
waarvan hijzelf de coördinator is. Jaarlijks lopen deze studenten nu stage in het ziekenhuis. Over enige tijd 
kunnen zij logeren in het Community Center.  
 
7. Scholarshipfund 
dgWW heeft ten behoeve van haar partners wereldwijd de mogelijkheid gecreëerd om ten behoeve van 
scholing studiebeurzen aan te vragen. De benodigde informatie zal beschikbaar komen op de website van 
dgWW. De vereiste organisatie in Tanzania is in 2008 operationeel geworden.  
 
8. Anna Poot 
De Stichting Anna Poot subsidieert 11 studenten van de Nursing School in Shirati. Els de Quant treedt voor 
de Anna Poot Stichting op als contactpersoon.  
 
 
 

 
 
 
9. Ethiopië. 
In 2008 is Carl Hansen, Director of the Advanced Mesereto Kristos College, op bezoek geweest in Nederland 
om fondsen te werven voor de bouw van de Universiteit. DgWW draagt hieraan bij en eveneens aan een HIV 
/Aids programma van de Mesereto Kristos Church.  


