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Inleiding  
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, het adoptieprogramma, het opknappen van het Community Centre, de 
Masimorefu vrouwengroep, het Scholenproject in Dar es Salaam. Niet aan de KMT gelieerd is de steun aan 
de Zappe Kindergarten, het Rifa landbouwproject, de Kajiwawa vrouwengroep, Sedidea en het health Centre 
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, zo mogelijk met dgWW bestuursleden of andere 
Gemeenteleden van doopsgezinde gemeenten die bij het werk betrokken zijn.  
 
De leden van de mara werkgroep zijn aktief in het houden van presentaties in doopsgezinde gemeenten in 
Nederland. Dit om bekendheid te geven aan het werk. 
Verder zijn wij ook aktief in het zoeken naar andere fondsen en donoren naast dgWereledWerk zelf.  
Ook proberen wij gemeenten en projecten aan elkaar te koppelen. Veel gemeenten vinden het ook prettig om 
een “eigen” project te hebben.  
 
       Shirati en Musoma 
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1. Adoptieprogramma. 

 

Beschrijving van de 
activiteit 
 

Het Adoptieprogramma betreft financiële adopties van kinderen en valt 
onder IMO. In Tanzania is de eerst verantwoordelijke voor dit programma 
de Bishop van Dar es Salaam, Steven Mangana. Het geld kan worden 
gebruikt voor schoolgeld, univormen, lesmaterialen etc.  
 

Locatie Serengeti District, omgeving Mugumu.  

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

De kinderen worden lokaal begeleid. Er is een overzicht van deze kinderen 
en, indien van toepassing, de scholen waar zij naar toe gaan, welk jaar, 
overgang etc. Wat ontbreekt zijn tekeningen en persoonlijke briefjes. Dit is 
wel wat gevraagd wordt maar schijnt tevens ook heel moeilijk te zijn.   

Financiën 
 

Er worden 22 kinderen gesteund met een financiële bijdrage van € 100,- of 
€ 200,- per kind afhankelijk van de behoefte. Grotere kinderen hebben 
andere kosten van school etc. dan kleinere kinderen. 
Er is een bankrekeningnummer geopend voor dit programma bij de CRDB 
Bank in Musoma. De gezamenlijke Doopsgezinde Europese 
hulpwerkorganisatie “Internationale Mennonitische Organisation”, IMO, 
stort de financiële bijdrage op die rekening. 

Betrokken Dg Gemeente Bij dit programma zijn adoptieouders betrokken. 

Overige betrokkenen 
 

IMO en dgWW. 
Contact persoon van IMO voor Nederland: Ineke van der Stroom. 

Fondsen IMO partners 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

 
José Bakker 
josebakker82@hotmail.com 

Algemene activiteiten 
reizen 

Conform IMO adoptieprogramma 
Bij de twee jaarlijkse bezoeken aan Tanzania wordt dit programma 
besproken. 

Foto: 
Massai meisje, 6 jaar, 
voorgedragen voor het 
adoptieprogramma. 
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2. AIDS wezen Mara District 
 

Beschrijving van de 
activiteit 
 
 

In Tanzania, in het Mara District worden duizenden aidswezen en meest 
kwetsbare kinderen opgevangen door de doopsgezinde kerk. De kinderen 
worden meestal in gezinnen geplaatst. Voor deze kinderen collecteerde dgWW 
met kerst 2009. Er kwam € 16.000 binnen.  

Locatie Mara District Tanzania 

Verslag van het 
afgelopen jaar 
 
 

Van het geld zijn scholen betaald, uniformen, schoolbenodigdheden, boeken, 
zeep, matrassen, dekens en lakens en schoenen. Verder is 3 hectare 
groentetuin aangelegd. Ook zijn kinderclubs opgericht en krijgen de kinderen 
psychologische hulp.  

Financiën 
 
 
 

Van de € 16.000 is uitgebreid verslag gedaan met foto’s. Er ligt momenteel een 
aanvraag voor meerdere jaren voor aanvullende schoolgelden voor lagere en 
middelbare scholen voor deze kinderen voor een bedrag van ongeveer € 3.000 
voor 2010. Voor dit project is een aparte rekening opgericht dor de KMT, de zg. 
Children Account. 

Betrokken Dg 
Gemeente 

Geen 

Overige betrokkenen dgWW 

Fondsen 
 

Het verzoek voor de aanvullende gelden wordt besproken met het Weeshuizen 
fonds. 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Els de Quant + 
Frida Etta (Tanzania) 

kmt-nmara@africaonline.co.tz 

+255 784684268 

Foto: 
Frida Etta in een van 
de groente tuinen. 
 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:kmt-nmara@africaonline.co.tz
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3. Bethsaida Centre for Health and Development.  

 

Beschrijving van de 
activiteit 
 
 
 
 

Bethsaida heeft de erkenning als Health Centre binnen! Dat is heel mooi want nu 
mogen we veel doen. Alles wat we ook gepland hadden. We hebben nu de 
volgende afdelingen:  
Polikliniek 
Verloskamers 
Kleine OK 
Sterilisatieafdeling 
Laboratorium 
Consultatiebureau 
Verblijfsbedden 
Thuiszorgafdeling 
Cafetaria / winkeltje / apotheek 
Accountancy / Medical recorder / secretariaat 
Beveiliging / wasserij / dispensing room 

Locatie Kwangwa area, Musoma.  

Verslag van het 
afgelopen jaar 
 
 
 

Bethsaida heeft in december een erkenning gekregen als Health Centre. De 
goedkeuring voor het personeel is ook binnen. Voorgedragen zijn 8 
medewerkers: 1 volledig arts, 1 arts assistent, 5 
verpleegkundigen/vroedvrouwen, 1 laborant. De overheid stelt ook 1 medewerker 
beschikbaar i.k.v. de moeder en kind zorg. 
In mei zijn er 2 kleine containers aangekomen met meubilair voor Bethsaida en in 
januari 2010 nog een met medisch materiaal. Tevens zijn een auto aangeschaft, 
2 brommers en 8 fietsen. 
In juni 2009 is begonnen met het leveren van thuiszorg samen met de Kigera 
Dispensary. Er zijn gemiddeld 20 patienten. Meer kan de dispenary ook niet aan. 
Er zijn wel meer vragen. Zodra Bethsaida operationeel is (verwacht wordt 1 
maart 2010) gaat Bethsaida hierin samenwerken met de dispensary. Het doel is 
een model voor algehele thuiszorg te ontwikkelen voor de tanzaniaanse 
overheid. Om het model voor de thuiszorg goed te ontwikkelen en een solide  
wetenschappelijke basis te geven zal een student worden aangetrokken van de 
Mwimbili University in Dar es Salaam, afdeling Public Health Sciences. Hij zal de 
statistische onderbouwing aanleveren die nodig is om het thuiszorgmodel te 
ontwikkelen. Het onderzoek komt in het gebied waarin de pilot wordt gedaan: 
Kwangwa Area met 4.500 inwoners.  

Financiën voor 2010 
 
 
 
 

IMO: 12.200,-, dgWW: 20.000 
Bethsaida zal zelf inkomen hebben van de Tanzaniaanse overheid (betaalt 
medisch personeel en alle moeder en kind zorg tot 5 jaar), Aids-fondsen en van 
haar patiënten. Steun van dgWW / IMO / andere Nederlandse fondsen blijft 
voorlopig nodig omdat Bethsaida nog in een starterspositie verkeert.  

Betrokken Dg 
Gemeente 
 
 
 

De doopsgezinde gemeente Den Haag en vele ander dg gemeenten in 
Nederland. In Den Haag hebben de kinderen van de zondagschool geld 
ingezameld met allerlei karwijtjes. Daarvoor zijn 8 fietsen gekocht. Er loopt in 
Den Haag ook nog een “busjes” actie: alle centen in een kartonnen busje bij 
iedereen thuis die mee wil doen. Ook is er geld binnengekomen van zuster en 
broeders uit het land. Voor het totale bedrag zijn er 8 fietsen en 2 brommers 
gekocht. 

Overige 
betrokkenen 
 
 

Tanzaniaanse Ministeries van Health and Social Welfare en van Human 
Resources , Musoma Municipality, Musoma Regional Hospital, Kigera 
Dispensary, Ward Officer, District Medical Officer, Regional Medical Officer.  
Doopsgezind WereldWerk, IMO, Mara Werkgroep 

Fondsen 
 

Heel veel fondsen hebben de oprichting van Bethsaida mogelijk gemaakt 
inclusief veel particuliere giften en giften van gemeenten.  

Contactpersoon 
email: 
tel.nr: 
website 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 / officenummer Tanzania: +255 732985658 
www.bethsaidachd.org 
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4. Community Centre 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

In drie jaar renoveert dgWW het Community Centre in Shirati. Er is € 
15.000,= per jaar beschikbaar. Vanwege lokaal stijgende prijzen vallen 
de werkelijke bedragen iets hoger uit. In 2009 zijn gerenoveerd: 
de toiletgroepen 
de eetzaal 
vergaderzaal 
de binnenkeuken 
de buitenkeuken. 
In 2010 zullen er 11 logeerkamers aangebouwd worden en komen er 
schone en zuinige kookketels in de buitenkeuken. 

Locatie 
 

Shirati 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Fase 1 is goed verlopen maar heeft veel begeleiding nodig gehad.  
Het contact tussen de aannemer en de Bishop verliep moeizaam. De 
kritiek was terecht: de aannemer was te weinig zelf aanwezig en de 
afwerking liet te wensen over. Op dit moment is de laatste 5% (€ 
750.=) nog niet betaald.  

Financiën 
 
 
 
 

In het komende MOU moeten de financiële percentages vertaald 
worden in euro’s om zo de steeds wisselende koers van de 
Tanzaniaanse Shilling te omzeilen. 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen - 

Fondsen - 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 

Algemene activiteiten 
 
reizen 

De KMT kan door de renovatie inkomen genereren uit de verhuur van 
de vergaderruimte (zit nu een goede keuken bij b.v.), verkoop van 
etenswaren en straks verhuur van de kamers. 

Foto 
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5. Masimurefu Women Group (Microcrediet). 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

Het Mara Single Mother Revolving Fund (Masimorefu) Project beoogt een 
microkrediet financiering op te zetten waarbij vrouwen geld lenen op basis 
van terugbetaling. Zoals op veel plaatsten in Tanzania wordt het Saccos 
model gebruikt. Dit model geeft strikte regels aan waaronder geld geleend 
kan worden en waarom het terugbetaald moet zijn. Het fonds is in handen 
van een gelijknamige vrouwengroep die onder de KMT valt.  

Locatie MARA District in Tanzania 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Er is in juni en in november verslag gedaan van de voortgang. Het krediet 
dat is gegeven wordt succesvol voor het beoogde doel (her)gebruikt. Bij dit 
project zijn in eerste instantie 15 vrouwen betrokken. Alle aktiviteiten 
waren in november conform het aangeleverde projectvoorstel in volle gang 
of reeds uitgevoerd.  
In november heeft Els de Quant een gesprek gehad met de leiding van de 
groep over het vergroten van kennis (op het gebied van voeding, hygiëne, 
bevallingen, geloof en bijgeloof) van vrouwen, naast het organiseren van 
een inkomen middels micro financiering en de nodige bijkomende kennis.  

Financiën 
 

Deze groep heeft een donatie gehad in 2009 van € 5.000,= als 
startkapitaal en € 1.500,= voor opleidingen.  
 

Betrokken Dg Gemeente 
 

- 

Overige betrokkenen 
 
 
 

De vrouwengroep heeft kontakt gelegd met de LFDZ. Dit om haar netwerk 
uit te breiden.  

Fondsen 
 

Dit project is gesteund door een fonds uit de doopsgezinde broederschap, 
niet zijnde dgWW. 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
 

Algemene aktiviteiten 
reizen 

Zie boven. 
- 

Foto 
 
 
 
 

- 
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6. Rifa windmolen en landbouw project 
 

Beschrijving van de 
activiteit 
 

In de vallei tussen het Shirati ziekenhuis en het Victoria meer zijn 
reparaties uitgevoerd om het bestaande irrigatiesysteem weer te laten 
werken inclusief de windmolen. Hiervoor heeft iemand lokaal scholing 
gevolgd. In juni 2009 draaide alles weer zoals het zou moeten. In oktober 
zijn er echter hevige regens geweest gepaard gaande met onweer en 
enorme windstoten en is de windmolen gebroken (zie foto). Ondertussen 
zijn er 2 mensen naar de landbouwschool, is men begonnen met de 
boomkwekerij conform plan en is de tractor aan het werk. De meeste 
financiële steun i s afkomstig uit de dg Gemeente Baarn.  
Doel: hongersnood voorkomen door de valei te cultiveren. 

Locatie Shirati  

Verslag van het afgelopen 
jaar 

Zie boven 

Financiën 
 

Voor 2009: € 7.500; verdubbelingsaktie met de gemeente Baarn t.b.v. de 
tractor.  
Voor 2010; € 2.000 t.b.v. de boomkwekerij. 
Voor 2010: op kosten van een Haarlems fonds zijn 2 studenten op de 
landbouwschool.  

Betrokken Dg Gemeente dg gemeente Baarn. 

Overige betrokkenen - 

Fondsen dgWW / ander dg Fonds 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Josiah Magatti, Shirati, Tanzania 
Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
 

Foto: 
De tractor doet het prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boomkwekerij 
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7. Ondersteuning Kajiwawa vrouwengroep. 
 

Beschrijving van de 
activiteit 
 
 
 
 

De vrouwengroep bestaat uit vrouwen uit Kabwana, een van de dorpskernen 
in Shirati. D.m.v. studie proberen zij hun kennis te verbreden betr. hygiëne, 
gezin, locale geneeskunde en de gevaren daarvan etc. Zij proberen die kennis 
over te dragen op andere vrouwen door hen thuis te bezoeken. Tevens zijn zij 
met een beperkt microkrediet geholpen hun persoonlijke levensstandaard te 
verbeteren. Gezamenlijk willen zij een grotere winkel opzetten die niet alleen 
dienst kan doen als naaiatelier voor normale- en bruidskleding maar van 
waaruit zij ook andere activiteiten kunnen ontplooien zoals het aanbieden van 
services rond feesten en partijen.  

Locatie 
 

Shirati (Kabwana en Obwere).  

Verslag van het 
afgelopen jaar 
 
 
 

Het afgelopen jaar heeft Kajiwawa haar statuten en rechtsvorm geregeld. Dit 
met het doel om gedane investeringen door henzelf of door buitenlandse 
donaties, veilig te stellen. De schriftelijke weergave hiervan is op dit moment in 
het bezit van de Mara werkgroep. 

Financiën 
 
 
 
 

In bovengenoemd verslag is ook een staat van uitgaven en inkomsten 
opgenomen plus een waarde- en eigendomsbepaling van de aangeschafte 
grond.  
 
Er ligt een verzoek voor een donatie om het winkelpand te bouwen. 

Betrokken Dg 
Gemeente 

- 

Overige betrokkenen - 

Fondsen 
 

- 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Josiah Magatti, Shirati, Tanzania en Miriam Ngoya, Shirati Tanzania. 
Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 

Algemene aktiviteiten 
reizen 

Zie onder beschrijving van aktiviteiten. 
 
Bij de twee jaarlijkse bezoeken aan Tanzania wordt dit programma besproken 

Foto 
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8. Shirati Fysiotherapie 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

Het Liliane fonds, dgWW en het KMT Shirati Hospital hebben de volgende 
afspraken gemaakt om Fysiotherapie op te richten in Shirati: 

1. dgWW betaalt de fysiotherapie opleiding (verkorte en volledige) 
voor 2 medewerkers van het ziekenhuis. 

2. Het ziekenhuis betaalt de salariskosten voor de 2 fysiotherapeuten 
en heeft de bestuurlijke eindverantwoording voor de voorziening. 

3. 3. Het Liliane fonds traint een vrijwillige mediator t.b.v. de 
gemeenschap, knapt het bestaande gebouwtje op en voorziet dat 
van materiaal. 
 

Locatie Ziekenhuis terrein Shirati 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Stand van zaken:  
1. De volledige opleiding is komend jaar afgerond. Op dat 

moment heeft het ziekenhuis een volleerde fysiotherapeut en 
een assistent. 

2. De medewerkster die de verkorte opleiding heeft gedaan 
werkt volledig op de fysio unit op kosten van het ziekenhuis. 

3. De mediator is praktisch door de start fase heen en kan dan 
volledig zelfstandig werken.  

4. Het Liliane fonds heeft inmiddels een computer voor de 
mediator gekocht met toebehoren zodat er met het fonds kan 
worden gecommuniceerd en foto’s etc. worden doorgestuurd. 

5. Het Liliane fonds moet nog beginnen met het opknappen van 
het gebouwtje en heeft ook nog geen materiaal aangeschaft. 

 

Financiën 
 
 

Voor dgWW niet meer. Er ligt wel een voorstel voor fysiotherapiemateriaal.  

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen Zie onder beschrijving aktiviteit. 
Er gaan regelmatig ergo- en fysiotherapeuten heen als vrijwilliger; Er is 
reeds een behoorlijke patiënten groep voor behandeling.  
Liliane Fonds. 

Fondsen dgWW, Liliane fonds 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
Ezra Gomba, medeator van het Liliane Fonds en orthopedisch 
verpleegkunidge en manager orthopedische werkplaats in Shirati. 
Liliane Fonds Nederland 
KMT Shirati ziekenhuis in Shirati 

Reizen Twee jaarlijks. 
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9. Schollarshipfund Tanzania 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

Uit: Policy Paper Schollarship Fund dgWW: 

“The dgWW Scholarship Fund aims at giving Financial Assistance to 
students newly admitted or already attending studies in a registered and 
accredited Colleges or Universities.The Fund targets to support promising 
students who are either serving or earmarked to work with/in the [name of 
the country] Mennonite Church, its Para-Church organizations or its 
Service Areas to meet their scholarly financial obligations. 

Normally assistance will be given to eligible students studying/to study in 
[name of the country]. However under special considerations, supporting 
studying abroad may be considered”. 
 

Locatie Tanzania 

Verslag van het afgelopen 
jaar 

Het afgelopen jaar hebben 22 studenten gestudeerd met steun van dgWW 
en zijn 5 studenten afgestudeerd. Zij allen vonden werk. De meeste 
studenten zitten in de medische hoek. Verder kader studies en onderwijs.  
Er vindt momenteel een overgang plaats van de oude naar de nieuwe 
regeling zoals die gehanteerd wordt door dgWW en door het Schollarship 
Committee dat voor dgWW dit programma beheert en uitvoert.  

Financiën In 2009 was het budget € 12.000 
In 2010 is het budget € 15.000 

Betrokken Dg Gemeente n.v.t.  

Overige betrokkenen - 

Fondsen dgWW en het Fonds der Doopsgezinde Weeshuizen.  

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

 
Dirk van der Veer, voorzitter 
d.vanderveer@inter.nl.net 

Algemene aktiviteiten 
 

Zie hierboven. 

Foto: Baraka Musuto heeft 
medicijnen gestudeerd op 
kosten van dgWW; hij is nu 
basisarts en zal over 3 jaar 
het tweede deel van zijn 
studie doen. Hij zal in 
Bethsaida gaan werken.  
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10. Scholenproject Dar es Salaam 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

De KMT Diocees in Dar es Salaam bouwt een groot scholencomplex 
inclusief een kleuterschool en dormatories. Een van de drijfveren is 
scholing aan tienermoeders te bieden. dgWW steunt dit project in 2010 
met € 10.000,-. In 2009 is met de Bishop het idee besproken om ook een 
kinderdagverblijf te bouwen waar deze moeders overdag hun kinderen 
onder kunnen brengen. Er is gevraagd om een plan in te dienen voor de € 
10.000,- 

Locatie Dar es Salaam 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

De Mara werkgroep heeft besloten dit project te steunen hetgeen is 
geaccordeerd door het bestuur van dgWW. Besproken is met de Diocees 
om een voorstel te maken voor dit bedrag en daarbij te denken aan een 
kinderdagverblijf voor kinderen tot 4 jaar.  

Financiën € 10.000,= 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen 
 

Tanzaniaanse overheid. Mennonitisches Hilffswerk (IMO partner) heeft 
gedoneerd voor de aanschaf van de grond.  

Fondsen dgWW.  Aan dit plan draagt ook de Tanzaniaanse overheid bij.  

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Bishop Steven Mangana Dar es Salaam, Tanzania 
Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 

Algemene aktiviteiten 
 
reizen 

Zie boven. 

Foto: 
Oktober 2008: een groep 
doopsgezinden uit 
Nederland bezoekt het 
scholencomplex in 
aanbouw.  
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11. Sedidea, Stichting ter ondersteuning van gehandicapte kinderen. 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

De Stichting Sedidea draagt zorg voor 400 gehandicapte kinderen in het 
Serengeti gebied. Hiervoor zijn dagelijks 75 vrijwilligers in touw. De 
Stichting heeft een bestuur, een kantoor en een timmerwerkplaats. De 
Stichting voorziet de kinderen van hulpmiddelen die deels gekocht worden 
maar veelal ook zelf gemaakt worden in de timmerwerkplaats.  Onlangs is 
een therapiegebouw gereed gekomen. Momenteel wordt gezocht naar 
mogelijkheden om fysiotherapie te geven en daarvoor mensen lokaal op te 
leiden. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden voor ondersteuning 
door vrijwilligers. 
In Nederland heeft Sedidea een eigen Steungroep die voor de 
operationele werkzaamheden is aangesloten bij dgWW.  

Locatie Mugumu, Serengeti. 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Afgelopen jaar is het fysiotherapie gebouw gereed gekomen. Voorts zijn er 
40 fietsen gekocht voor de vrijwilligers en zijn er uitgaven gedaan om 
salariskosten te dekken en materiaalkosten voor de timmerwerkplaats. 
Daarnaast is training van de vrijwilligers betaald.  

Financiën 
 
 
 
 

dgWW heeft voor 3 jaar (2009, 2010 en 2011) een garantiebedrag 
opgenomen op de begroting. Dat bedrag moet waar mogelijk terugbetaald 
worden door de Steungroep Sedidea. Mocht dit niet (volledig) lukken dan 
past dgWW het restant bij.  

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen - 

Fondsen 
 

De Steungroep Sedidea schrijft andere fondsen aan om het 
garantiebedrag terug te betalen aan dgWW. 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Ds. Frits Groeneveld, secretaris.  

Algemene aktiviteiten Zie boven. 

Foto:  
Tricycle verzorgd door 
Sedidea 
 

 
 
 
 

 

 
Timmerwerkplaats 
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12. Shirati Hospital. 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

Het ziekenhuis in Shirati wordt sinds 2007 geholpen met materiaal en 
soms met financiële middelen. Begin 2007 zijn 150 ziekenhuisbedden naar 
het ziekenhuis verscheept met matrassen en nachtkastjes. Er is een 
Toyota landcruiser gekocht in datzelfde jaar. In 2008 en 2009 zijn er twee 
maal diverse materialen gedoneerd.  Voorts heeft dgWW ieder jaar 
vrijwilligers uitgezonden.  

Locatie Shirati 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Begin 2009 is een aanbetaling gedaan voor de aanschaf van een 
industriële wasmachine voor het ziekenhuis. De firma kon bij nader inzien 
de wasmachine niet leveren maar heeft het geld niet teruggestort vanwege 
een hoge openstaande rekening van het ziekenhuis bij deze firma. In juni 
heeft het ziekenhuis het geld alsnog teruggestort aan dgWW waarna de 
wasmachine is gekocht in België en met de container mee kon. De 
mensen waren met stomheid geslagen toen de machine aankwam: 
iedereen kwam kijken en men zat er uren lang naar te staren en raakte 
hem zo nu en dan aan. Alsof het zevende wereldwonder binnen was 
gekomen.  
Voorts zijn er 13 matrassen aan het ziekenhuis gedoneerd, plastic 
matrasbescherming, lakens, rolstoelen en orthopedisch materiaal. 
Er is een bedrag overgemaakt van € 2.000,= om een aantal ambtenaren te 
laten overkomen uit Dar es Salaam om de onrust m.b.t. de (vermeende 
onjuiste) salarissen op te lossen.  
Er is nog een bedrag beschikbaar van 2009 (€ 10.000) waarvoor nu een 
plan gemaakt wordt om 1) de wasserij op te knappen, 2) het mortuarium 
op te knappen en 3) een nieuwe machine te kopen om infuusvloeistof te 
maken.  
Het ziekenhuis verkeert in een dal: er zijn weer schulden, denkt men, er is 
geen adequate financiële rapportage, de directeur is ernstig ziek en heeft 
ontslag genomen en de accountant is ontslagen.  

Financiën 
 

€ 10.000,= voor 2009. Voor 2010 is € 3.500,= opgenomen voor 
fysiotherapie materiaal.  

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen - 

Fondsen dgWW 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

 
Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 

Algemene aktiviteiten Zie boven. 

Foto 
 
 
 

 
 
Het Doopsgezinde ziekenhuis in Shirati. 
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13. Ondersteuning Zappe Kindergarten. 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

Zappe Kindergarten is een kleuterschool in Kabwana, een dorpskern in 
Shirati. De school draagt middels muurschilderingen uitdrukkelijk uit dat 
geweld niet is toegestaan. De school heeft 60 leerlingen waarvan 24 
gesteund worden door het Doopsgezinde weeshuizen fonds. Selectie van 
deze kinderen gebeurt a.h.v. criteria zoals: (half)wees,  extreem arme 
ouders, kind dat goed kan leren maar niet naar school kan vanwege de 
financiële situatie etc.  

Locatie Het dorp Kabwana in Shirati 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

De school laat een evenwichtig beeld zien. Op school heerst een open 
communicatie met de ouders en met de kinderen. Floor van der Werff 
heeft in 2009 12 weken vrijwilligerswerk gedaan op de kleuterschool. 

Financiën 
 
 
 
 

Jaarlijkse bijdrage: € 2.400,= Voor dat geld wordt voor 24 kinderen 
schoolgeld, leermateriaal, uniformen, inschrijfgeld en een dagelijkse 
maaltijd betaald voor 1 jaar.  
Voor 2010 heeft de school een aanvraag gedaan voor nieuw meubilair, 
buitenspeelgoed en het verbeteren van de watervoorziening.  

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen dgWW en het Fonds Weeshuis der Doopsgezinden. 

Fondsen 
 

dgWW en het Fonds Weeshuis der Doopsgezinden 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Josiah Magatti 

Algemene aktiviteiten 
 

De school heeft kinderen van 4 t/m 6 jaar waarna de kinderen naar de 
Primary School gaan.   

 
Foto: 
Zappe Kindergarten: 
18 van de 24 kinderen die 
gesteund worden door het 
Doopsgezinde Weeshuizen 
Fonds met hun lerares. 
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14. Studiebeurzen Shirati Nursing School / Samenwerking met de Stichting Anna Poot 
 

Beschrijving van de 
activiteit 

Het Anna Poot fonds helpt jaarlijks 10 - 11 studenten van de Shirati 
Nursing School met studiebeurzen.  

Locatie Shirati. De school ligt op het terrein van het ziekenhuis. 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Afgelopen jaar heeft de school een eigen bestuur gekregen en is eindelijk 
de accreditatie rond van NACTE. Dat betekent dat de school nu ook voor 
het hogere diploma mag opleiden i. pl. v. alleen voor het certificaat. Daarbij 
is het hele onderwijs systeem door de overheid veranderd in verband met 
het landelijke tekort van 72% aan verpleegkundigen. Het certificaat duurt 
nu nog maar 2 jaar, het diploma 3,5 jaar. Ook is het onderwijssysteem 
modulair geworden en kunnen ook losse modulen gehaald worden. Dit 
moet met Anna Poot worden besproken. Steunde dit fonds eerder slechts 
vanaf het 2de leerjaar, dat heeft nu weinig nut meer als de hele leergang 
maar uit 2 jaar bestaat. Een andere vraag is of het fonds blijft steunen ook 
als Shirati een “diploma” school wordt.  
Anna Poot heeft in juli 2009 zelf de school in Shirati bezocht en een aantal 
van door haar gesteunde studenten gezien.  

Financiën Geen; dit is een project van de Anna Poot Stichting. 

Betrokken Dg Gemeente geen 

Overige betrokkenen Bestuur Anna Poot, School en ziekenhuis in Shirati 

Fondsen Anna Poot 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

 
Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
0648707319 

Algemene activiteiten 
 
reizen 

Coördinatie en contactpersoon zijn. Het fonds zetelt in Den Haag. Er zijn 
wel eens misverstanden vanwege tekortschietende 
communicatiemiddelen. Zo zijn er bijna 6 leerlingen van school gestuurd 
omdat er geen verslag gedaan was richting Anna Poot en Anna Poot niet 
wilde betalen. Dit bleek bij nader inzien onjuist: de mail (met een overkill 
aan informatie!) ) was niet aangekomen. Dit heb ik onlangs meegemaakt 
en kan dan, in het Nederlands, bemiddelen.   

Foto v.l.n.r.: 
Doc Kisare, 
bestuursvoorzitter, 
Imani Magare, schoolhoofd 
Nursing School en Els de 
Quant 
 
 
 
 

 
 

mailto:dequant1@ziggo.nl
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15. Netwerken en kontakten 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

Het begrip wederkerigheid wil dgWW invulling geven. Het bezoeken van 
projecten en het onderhouden van kontakten hoort daar bij. Om elkaar te 
blijven begrijpen en de slaagkans van onze projecten en de besteding van 
de middelen zo optimaal mogelijk te houden, is gebleken dat minimaal 
twee maal per jaar het bezoeken van meer complexe projecten geen luxe 
is. Er is kontakt met veel broeders en zusters in Tanzania en in mindere 
mate in Ethiopië 

Locatie 
 
 
 

Tanzania: Dar es Salaam, Arusha, Musoma, Shirati, Mugumu, Tabora, 
Dodoma  
Ethiopië: Addis Abeba 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Tanzania: 
Dar es Salaam: 
In Dar is kontakt met Bishop Steven Mangana. Hij beheert het IMO 
adoptieprogramma. Voorts steunt dgWW het scholenproject in 2010. Er 
wordt momenteel besproken aan welk onderdeel van het project het geld 
het best kan worden besteed. Er waren ontmoetingen met de Bishop en 
enige malen met zijn secretaris (w.o. In Musoma) 
 
Arusha: 
In Arusha is kontakt met Mike Salomons van MCC. Dit is een nieuw en 
waardevol kontakt. Wij kennen elkaar, raadplegen elkaar en houden elkaar 
op de hoogte van onze aktiviteiten 
Eveneens is afgelopen jaar kontakt gelegd met Bishop Mutorela van 
Arusha. Van hem is ook een projectvoorstel meegegeven dat gaat over de 
bouw van scholen en onderwijs. Dit voorstel wordt nog beoordeeld.  
 
Tabora: 
Jumanne Magiri en Els de Quant hebben een bezoek gebracht aan 
Tabora: heen met de Mission Aviation Fellowship (via MCC) en terug twee 
dagen met bussen en met een auto.  Weer eens bleek hoe immens de 
afstanden zijn en hoe moeilijk te overbruggen. Hoewel het verzoek al 
ongeveer 6 maanden geleden gedaan was, was het niet (goed) 
voorbereid. Wij ontmoetten een jonge gemeente van 5 jaar oud, arm, 
gebrek aan kennis en ongeorganiseerd. Wel bezig een tweede kerk te 
bouwen. Er is nog veel koloniaal denken: men gaat er onbesproken van uit 
dat de gast alles betaalt. Het is nog niet duidelijk wat wij nu met dit bezoek 
aanmoeten: te elfder uure werd er een soort plan voorgelegd. Misschien is 
dit een groei-kontakt. 
 
Musoma: 
In Musoma is kontakt geweest met de oud Bishop van Mwanza die 
getrouwd is met een Amerikaanse vrouw: Joseph en Jeanette Nyakyema. 
Beiden zijn gepensioneerd maar nog aktief. Zij legden een project voor 
genaamd het Amani Centre project. De werkgroep zal dit nog beoordelen. 
In Musoma is veel kontakt met Jumanne Magiri, Secretary General van de 
Mennonite Church. De KMT werkt momenteel aan een nieuw kantoortje: 
het huidige pand is een voormalig woonhuis. Dit is enige jaren geleden 
betrokken nadat een ruzie die vele jaren geduurd heeft, was belegd, en 
twee kampen, die de Tanzaniaanse doopsgezinden jarenlang verdeeld 
hielden, bij elkaar waren gekomen.  
In Musoma is een bezoek gebracht aan de Bible School.  Vanuit 
Nederlandse predikanten is diverse malen aangegeven dat zij 
geïnteresseerd waren om workshops te geven in Tanzania. O.a. Frits 
Groeneveld heeft dit aangegeven. De Vraag is hoe we hiermee verder 
gaan.  
De lokatie is mooi, aan het Victoriameer en de huisvesting is redelijk te 
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noemen. Vanuit Tanzania bestaat hiervoor veel interesse.  
 
Shirati 
Bishop John Nyagwegwe is een oude bekende van ons. In Shirati 
renoveert dgWW het Community Centre en steunt de Aids wezen. Er ligt 
een aanvraag voor schoolgeld voor deze wezen.  

 
Mugumu 
In Mugumu is kontakt geweest met de leiding van Sedidea. Er bestaat 
wederzijds onvrede over de communicatie. Inmiddels hebben Bert Duhoux 
en Els de Quant met het bestuur van de steungroep gesproken en zijn er 
heldere afspraken gemaakt die nog op papier komen. Een misverstand is 
het betalen van de salariskosten door dgWW.  

 
Ethiopië 
Robbert van Bokhoven, professioneel werk kontakt van Els de Quant, is in 
september op bezoek geweest bij de broeders en de universiteit in Addis 
Abeba, Ethiopië. Robbert heeft een eigen Sichting die studenten 
ondersteunt. De Mara werkgroep heeft besloten Robbert van Bokhoven uit 
te nodigen op een van haar vergaderingen. 

Financiën Zie begroting Mara werkgroep. 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen IMO partners 

Fondsen MH 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 

Algemene aktiviteiten 
reizen 

Zie boven 

Foto 
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16. Mara Werkgroep 2009  
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 

De Mara werkgroep steunt, begeleid en coördineert de aktiviteiten van 
dgWW in Tanzania en Ethiopië. De Mara werkgroep valt onder het bestuur 
van dgWW. Lid van de Mara werkgroep zijn: Guus Buijn, Janny 
Tigchelaar, Oene de Vries, Paul van Waasdijk en Els de Quant. 

Locatie Nederland 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Aktiviteiten afgelopen jaar: 
1. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest om de voortgang van de 

projecten te bespreken. 
2. Het aanleveren van de kwartaalrapportages en het jaarverslag 

2008 aan dgWW. 
3. Budget bewaking. 
4. Er is een begrotingsvoorstel 2010 gemaakt. Dat is goedgekeurd. 
5. Bezoeken van de AB en zo nodig DB vergaderingen van dgWW. 
6. Voorstellen doen aan andere fondsen voor financiële bijdragen.  
7. Bezoeken van de projecten op locatie in Tanzania. 
8. Kontakten onderhouden met onze partners in Nederland, partners 

onder IMO, in Ethiopië en in Tanzania.  
9. De Website voor Bethsaida is gebouwd met hulp van twee 

deskundigen buiten de werkgroep.  
10. Er zijn 3 containers gevuld en verscheept: 2 zijn in mei 

aangekomen en de derde in januari 2010. Het meeste materiaal 
was voor Bethsaida. Verder voor de ziekenhuizen in Shirati en 
Mugumu. 

11. Er zijn van het geld dat voor het verschepen van het materiaal van 
Orbis 2 auto’s aangeschaft: 1 voor Mugumu en 1 voor Bethsaida.  

12. Veel tijd en energie zijn besteed aan een gift van veel 
ziekenhuismateriaal dat zou komen van Orbis Medisch Centrum in 
Maastricht maar die later in feite niet doorging vanwege ernstige 
financiële problemen bij Orbis. Tenslotte kwam er heel weinig 
hetgeen velen heeft teleurgesteld.  

Financiën 
 
 
 
 

De totale begroting voor 2009 was € 189.500,=. In die begroting was voor 
Sedidea € 15.000,= opgenomen. Er komt nog een bijeenkomst met de 
steungroep Sedidea hoe en of dit bedrag volledig is besteed. Er staat ook 
nog een bedrag van € 750,= open als laatste betaling (5%) van Fase I van 
het Community Centre.   

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen Diverse andere fondsen en IMO. 

Fondsen 
 
 

De Mara werkgroep heeft voor haar projecten mede financiële steun 
gehad van diverse andere organisaties en fondsen binnen en buiten de 
broederschap w.o. van IMO.  Leden van de werkgroep zijn steeds actief 
op zoek naar andere fondsen. 

Kontaktpersoon De leden van de Mara werkgroep. 

Algemene aktiviteiten 
reizen 

Zie onder beschrijving van de aktiviteit. 
Zo mogelijk 2 jaarlijks. Ethiopië loopt daarin niet in de pas met Tanzania.  

 .  
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17. Vrijwilligers uitzending. 
 

Beschrijving van de 
aktiviteit 
 
 
 
 

Via dgWW zijn in 2009 in totaal 10 mensen werkzaam geweest in Shirati 
en in Musoma:  
2 medisch studenten van de Erasmus universiteit, Safia en Veruschka, 
2 ergotherapeuten, Nikki en Rian, 
de moeder van Nikki, Helma, fysiotherapeute, 
de vader van Rian, verpleegkundige. 
Floor van der Werff is door dgWW uitgezonden om vrijwilligerswerk te 
doen op de Zappe kleuterschool.  
Cora Kersten, verpleegkundige voor de pilot thuiszorg van Bethsaida in 
Musoma. 
Ina Sterrenburg, maatschappelijk werkende, eveneens voor de pilot 
thuiszorg van Bethsaida. 
Gert Kersten, accountant, voor financiële ondersteuning in Bethsaida. 
 

Locatie KMT Shirati Hospital. 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Met name Nikki, die daar 5 maanden heeft gezeten, heeft bijzonder veel 
gedaan. Zij heeft materiaal gemaakt en, heel belangrijk, een 
patiëntenbestand opgebouwd. Zij heeft samengewerkt met Pamela, 
werkneemster van het ziekenhuis. Pamela heeft eerder op kosten van 
dgWW een korte opleiding fysiotherapie gevolgd. Nikki heeft haar veel 
geleerd. Tegen de tijd dat Nikki wegging waren er 45 patiënten, een goede 
boekhouding daarvan en mocht Pamela fulltime werken in de 
fysiotherapie-unit.  
Er wordt daar intensief samengewerkt met Ezra Gomba, orthopedisch 
verpleegkundige en hoofd van de orthopedische werkplaats waar vooral 
prothesen, krukken en aangepast meubilair wordt gemaakt. Ezra is 
medeator voor het Liliane fonds. In dat kader is hij belast met de zorg voor 
het voordragen van gehandicapte kinderen voor het Liliane fonds zodat zij 
deze kinderen onder hun hoede kunnen nemen. Zie ook onder 7: Liliane 
fonds. 

Financiën dgWW ondersteunt ieder uitzending met € 750,= 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen  

Fondsen dgWW 

Kontaktpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

 
Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 

Algemene aktiviteiten Zie boven 

Foto: 
Cora en Ina op weg naar de 
volgende patiënt. In totaal 
bezochten zij, samen met 
medisch personeel van de 
Kigera Dispensary die voor 
Bethsaida de pilot heeft 
gedaan, ongeveer 80 
patiënten. Daarna kon de 
dispensary zelf verder. 
Bethsaida stapt in maart in. 
Dan verzorgen wij samen 
Kwangwa Area, ons 
verzorgingsgebied.  
 
 
 
 

 



Jaarverslag 2009 Mara Werkgroep doopsgezind WereldWerk 22 

 

 

 

 

 

 

 

 


