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Mara Werkgroep 2011 
 

Beschrijving van de 
activiteit 

De Mara werkgroep steunt, begeleid en coördineert de activiteiten van 
dgWW in Tanzania (en Ethiopië). De Mara werkgroep valt onder het 
bestuur van dgWW. Lid van de Mara werkgroep zijn: Guus Buijn, Oene de 
Vries en Els de Quant. 

Locatie Nederland 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 

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

projecten te bespreken. 
2. Het aanleveren van het jaarverslag 2010 aan dgWW. 
3. Budget bewaking. 
4. Er is een begrotingsvoorstel 2011 gemaakt. Dat is in concept door 

het DB goedgekeurd. Later is dit voorstel herzien gezien de 
financiële problemen bij dgWW.  

5. Bezoeken van de AB en 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, en in Tanzania.  

Financiën Zie financieel verslag van dgWW 

Betrokken Dg Gemeente Alle gemeenten zijn betrokken middels de centrale collectes van dgWW 

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. 

Contactpersoon 
 

Leden van de Mara werkgroep 

Algemene activiteiten 
 
reizen 

Zie onder beschrijving van de activiteit. 
 
Zo mogelijk 2 jaarlijks.  
 
 

 
 
De dossiers van Shirati. 
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Netwerken en kontakten 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

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 contact met veel broeders en zusters in Tanzania en in mindere 
mate in Ethiopië. Als de gelegenheid zich voordoet wordt Nederland 
bezocht door een van onze kontakten uit Tanzania.  

Locatie 
 
 

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

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Tanzania: 
Dar es Salaam: 
In Dar is kontakt Bishop Steven Mangana en met John Wambura. Hij 
beheert het IMO adoptieprogramma 2011.  
Arusha: 
In Arusha is kontakt met Mike Salomons van MCC. MCC steunt Bethsaida.  
Eveneens is afgelopen jaar kontakt gelegd met Bishop Mutorela van 
Arusha. Onder de kerk in Arusha zijn geen projecten.  
Musoma: 
In Musoma is veel kontakt met Jumanne Magiri, Secretary General van de 
Mennonite Church. Hij is tevens een van de co – directeuren van 
Bethsaida. 
We weten inmiddels dat de DZR op theologisch gebied samenwerkt met 
Bishop Ndege van Musoma.  
Shirati: 
Bishop John Nyagwegwe is een oude bekende van ons. In Shirati 
renoveerde dgWW het Community Centre en steunt de Aids wezen.  
Mugumu 
In Mugumu is contact met Dr. Calvin Mushi en Mr. Shillingi, de medisch 
directeur en de Health Secretary. Er is daar ook kontakt met Sedidea. 
Dodoma: 
In Dodoma is kontakt met Bishop Amos Muhagache. dgWW heeft daar 
verder geen projecten. 
Ethiopië 
De kontakten met Ethiopie lopen vooral via IMO partners. 

Financiën Zie begroting Mara werkgroep. 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen  

Fondsen  

Contactpersoon 
 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
De leden van de Mara werkgroep 



 

5 

 

Aad en Evelien Joor en Els 
de Quant te gast bij een 
Bishoppen conferentie in 
Musoma. 
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Adoptieprogramma. 

 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

Het Adoptieprogramma valt onder IMO. In het Mara District  is de eerst 
verantwoordelijke voor dit programma Jumanne Magiri, Secretaris 
generaal van de KMT. 
Er werden in 2011 22 kinderen gesteund met een financiële bijdrage van 
200 euro voor twee kinderen. Dit is wellicht in de toekomst niet voldoende 
per kind, hierover zal in 2012 overleg worden gevoerd. Grotere kinderen 
hebben andere kosten van school etc. dan kleinere kinderen. Het 
overgemaakte bedrag dat ook voor 4 kinderen in Dar Es Salaam was 
bedoeld, was in het geheel onvoldoende, dit zal in 2012 worden 
gecorrigeerd en alsnog worden gestort. 

Locatie Mara District, omgeving Musoma 

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. 
De communicatie moet per 2012 verbeteren anders zullen er kinderen uit 
het programma vallen.   

Financiën 
 

Er is een bankrekeningnummer geopend voor dit programma bij de CRDB 
Bank in Musoma. IMO stort de financiële bijdrage op die rekening. 

Betrokken Dg Gemeente Bij dit programma zijn Nederlandse en Duitse adoptieouders betrokken. 

Overige betrokkenen 
 

IMO en dgWW. 
Contact persoon van IMO voor Nederland: José Bakker 
 

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: 
Twee meisjes die in het 
Adoptie programma zitten 
rond Musoma 
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AIDS wezen Mara District 
 

Beschrijving van de 
activiteit 
 
 

In Tanzania, in het Noord-Mara District worden 1.500 aidswezen en meest 
kwetsbare kinderen opgevangen door de doopsgezinde kerk. De kinderen 
worden meestal in gezinnen geplaatst. Het district bestaat sinds 2 jaar uit 2 sub-
districten: het Rorya en het Tarime district. 270 kinderen uit het Rorya district, 
verspreid over 100 families, worden op diverse manieren ondersteund door 
dgWW.  
Er is een verzoek in behandeling om dit project uit te breiden naar het Tarime 
district.  

Locatie Noord-Mara District Tanzania 

Verslag van het 
afgelopen jaar 
 
 

Van het geld wordt schoolgeld betaald, schoenen en  uniformen. De eerder  
aangelegde moestuinen zorgen mede voor de voeding van deze kinderen. Met 
kerst ontvingen de kinderen een kerstmaaltijd en de families een pakket met 
rijst, olie en suiker. 

Financiën 
 

Er is in 2011 een bedrag betaald voor schoolgeld  van Euro 6.500,00 en voor de 
kerstactiviteiten Euro 5.000,00. Deze laatste activiteit is gefinancierd door een 
ander fonds. 

Betrokken Dg 
Gemeente 

Geen 

Overige betrokkenen dgWW  

Fondsen 
 

De financiering van de schoolgelden is gedaan door  het Fonds Weeshuis der 
Doopsgezinden en de kerstactiviteit door een ander Fonds. 

Contactpersoon Ned. 
 
 
Tanzania 
 

Guus Buijn 
guus@buijn.eu 
023-528 55 36 
Frida Etta (Tanzania) 
kmtnmara@gmail.com 
+255 784684268 

Foto: 
Een groep aidswezen 
met hun verzorgers. 
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Zappe Kindergarten. 
 

Beschrijving van de 
activiteit 
 
 
 
 

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 Weeshuis 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.  

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. Deze 
aanvraag is door het Weeshuis Fonds gehonoreerd. 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen dgWW en het Weeshuis Fonds 

Fondsen 
 

dgWW en het Weeshuis Fonds 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Oene de Vries 
W.Druckerstraat 28 
2135 HH Hoofddorp 
023 565 29 50 
 
Josiah Magatti, Shirati 
+255 784515513 
 

Algemene activiteiten 
 

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

 
Foto: 
Zappe Kindergarten: 
 
Aad en Evelien met de 
kinderen van de Zappe 
Kindergarten 
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Bethsaida Centre for Health and Development.  
 

Beschrijving van de 
activiteit 
 
 
 
 

Bethsaida Medisch Centrum:  
 
Polikliniek 
Verloskamers 
Kleine OK 
Sterilisatieafdeling 
Laboratorium 
Consultatiebureau 
Opnamebedden 
Thuiszorgafdeling 
Cafetaria  
Wasserij 
Apotheek   
Echo afdeling                                     
 
 
Dr. Simba maakt de 
echo’s 

Locatie Kwangwa area, Musoma.  

Verslag van het 
afgelopen jaar 
 
 
 

Na een goed start is er een Inspectieteam door het land getrokken vanuit het 
Ministerie van Volksgezondheid waarbij vele dispensaries, Health Centres en 
ziekenhuizen gesloten zijn. Dit had catastrofale gevolgen voor het land en 
Bethsaida werd gedegradeerd tot een dispensary met verlies aan inkomsten tot 
gevolg. Na 3-4 maanden kregen we onze registratie terug maar we moesten wel 
heel duur personeel aantrekken. Een verhoging van de uitgaven. Het advies van 
de hoogste medische baas in het Mara District was om terug te gaan naar ons 
eerdere kosten niveau en dat hebben we gedaan. Onze patiënten zijn 
teruggekomen en het aantal patiënten groeit weer. 
Uit Jaarverslag 2011: 
 Aantallen patiënten / behandelingen in 2011 per afdeling  

 Polikliniek                           : 4.065  

 Opnames               : 411 

 Thuiszorg bezoeken              : 1000 

 Echo’s vanaf 17/9/’11              : 185 

 Laboratorium onderzoeken         : 3.641 

 Consultatiebureau                       : 6.081 

 Operaties               : 85 

 bevallingen               : 30 

In Januari 2012 is er een elektronisch patiënten dossier gekomen met behulp van 

Nederlandse vrijwilligers wat het werken efficiënter maakt en de kosten 

reduceert. 

Financiën voor 2011 Resultaten t.m december: zie financieel accountant rapport 2011 

Betrokken Dg 
Gemeente 
 

De doopsgezinde gemeente Den Haag en vele ander dg gemeenten in 
Nederland middels een bijdrage aan de kerstcollecte en de dg gemeente Baarn 
en de Raad van Kerken van Baarn.   

Overige betrokkenen 
 
 
 

Tanzaniaanse Ministerie van Health and Social Welfare, Musoma Municipality, 
Musoma Regional Hospital, RAS, Kigera Dispensary, Ward Officer, Street 
Officer, District Medical Officer, Regional Medical Officer., District Municipal 
Commissioner 
Doopsgezind WereldWerk, IMO, Mara Werkgroep, Katholieke Stichting voor 
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Bijzondere Gezondheidszorg, MCC, Africare. 

Fondsen 
 

IMO, dgWW, MCC, particuliere giften 
  

Contactpersoon 
email: 
tel.nr: 
website 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
www.bethsaidachd.org 

Bethsaida 
opnamekamer tijdens 
bezoekuur. 

 
 
Bezoekuur: gezellig 
buiten op de 
binnenplaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van onze vele 
gehandicapte 
kinderen die wij in de 
thuiszorg hebben. 

 
. 
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Vrijwilligers uitzending. 
 

Beschrijving van de activiteit: 
dgWW zendt vrijwilligers uit m.n. naar het Shirati Ziekenhuis en naar                                 
Bethsaida. Er zijn      plannen om ook instructie te geven in Mugumu en voor Sedidea.  
Het doel is het helpen opbouwen en bestendigen van ergotherapie en fysiotherapie, een 
fenomeen dat in Tanzania nauwelijks bekend is. Eerder heeft dgWW een 
thuiszorgverpleegkundige uitgezonden en een maatschappelijk werkende om de thuiszorg van 
Bethsaida te helpen opzetten.  
 

Locatie: KMT Shirati Hospital en Bethsaida 
 

Verslag van het afgelopen jaar: 
Het afgelopen jaar is er 1 ergotherapeut in Bethsaida geweest en 1 fysiotherapeut in Shirati. 
In januari 2012 gingen 3 vrijwilligers naar Bethsaida voor het installeren van een elektronisch 
patiënten dossier. In dezelfde periode ging een fysiotherapeut naar Shirati, Mugumu, Sedidea 
en Bethsaida. 
Zie onder 4 en 6. 
 

Financiën: dgWW ondersteunt ieder uitzending met € 750,= 
 

Betrokken Dg Gemeente: - 

Overige betrokkenen: - 

Fondsen: dgWW 

Contactpersoon: Els de Quant,  
+31 648707319 
dequant1@ziggo.nl 
 

Reizen: Zie boven 

 

 
 
Aafke Jongsma, computeringenieur, aan het werk 

mailto:dequant1@ziggo.nl
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Fysiotherapie Shirati  
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

Sinds de zomer van 2011 werken er op de afdeling twee medewerkers. 
Mary Odindi sinds 2009 assistent fysiotherapie,(zij wacht op een 
schollership om verder te studeren). En sinds augustus George Kennedy 
als afgestudeerd fysiotherapeut. 
Voorjaar 2011 werkte de vrijwilliger Jasper Millenaar een aantal maanden 
op de afdeling. 

 

Locatie Ziekenhuis terrein Shirati 
 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 

De medewerkers behandelen patiënten van het ziekenhuis op 
verpleegafdeling, mensen die intensieve revalidatie nodig hebben komen 
naar de fysio unit. Daar worden ook poliklinische behandelingen gegeven. 
 

Financiën 
 
 

Het ziekenhuis betaalt de salarissen, en er wordt een voorzichtige start 
gemaakt met het betalen van behandelingen door volwassen poliklinische 
patiënten. 
 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen  dgWW 

Fondsen - 

Contactpersoon 
 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
 

Reizen Els de Quant bezoekt regelmatig het ziekenhuis, 

Foto: George de 
fysiotherapeut aan het werk 
met een patiënt in Shirati. 
Geaorge heeft met behulp 
van dgWW 3 jaar in Moshi 
fysiotherapie gestudeerd.  
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Fysiotherapie Mugumu  
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

Vorig jaar is een fysiotherapeut uit Musoma over geplaatst naar Mugumu, 
en is daar zijn activiteiten begonnen. Hij heeft een heel kleine 
behandelruimte die hij soms met een van de artsen deelt 

Locatie DDH Nyerere Hospital Mugumu 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 

Naast de start van de fysio in het ziekenhuis, is er ook een samenwerking 
met Sedidea en heeft de fysiotherapeut samen met Loes Buiskool een 
cursus voor 96 vrijwilligers gegeven 

Financiën 
 
 

De overheid betaalt de salariskosten van de fysiotherapeut. 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen Hulp uit Denemarken voor Ziekenhuis 
 

Fondsen - 

Contactpersoon 
 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
 

Reizen Loes Buiskool, Els de quant en Aad Joor 

Foto: 
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Fysiotherapie Sedidea 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

Sinds er in het ziekenhuis een fysiotherapeut werkzaam is, werkt hij soms 
ook voor Sedidea 

Locatie In het ziekenhuis, tot de nieuwbouw van Sedidea is ingericht 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 

Sinds er in het ziekenhuis een fysiotherapeut werkzaam is, werkt hij soms 
ook voor Sedidea. 

Financiën 
 
 

De overheid betaalt de fysiotherapeut, 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen Stichting Sedidea in Nederland 

Fondsen - 

Contactpersoon 
 

Janny Tichelaar 
 

Reizen Loes Buiskool, Els de Quant, Aad Joor 
 

Foto: 
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Schollarship programma Tanzania 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

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 
Lokaal Committee: Jumanne Magiri, Charles Mukakaro.  

Verslag van het afgelopen 
jaar 

 Er studeerden in 2011 9 studenten; 8 daarvan zijn in 2012 klaar met hun 
studie.  

Financiën Voor 2011 was het budget E. 6.600,00 

Betrokken Dg Gemeente n.v.t.  

Overige betrokkenen - 

Fondsen dgWW en het Fonds Weeshuis der Doopsgezinden.  

Contactpersoon Ned. 
 
Tanzania 
 
 
 
George Kennedy, de 
fysiotherapeut die opgeleid 
werd met behulp van het 
schollarship Fund en nu in 
Shirati werkt.  
 

Dirk van der Veer, Den Haag, voorzitter 
+31 653784448 
Jumanne Magiri: 
 +255 787678535 
+255 732120243 
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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, lokale 
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. Legaal valt deze groep dan onder de Zappe Kindergarten. Mocht de groep 
uiteenvallen dan komen de investeringen in bijv. het gebouw niet toe aan de 
deelnemers. 

Financiën 
 
 

Er stond E. 5000,00 op de begroting van dgWW. Met nog een donatie van E 3.000,00 
van de vrouwenzending is inmiddels begonnen met de bouw van het pand.  

Betrokken Dg Gemeente Als microkrediet vrouwengroep heeft deze groep de attentie van de 
broederschapscollecte i.k. v. het jubileumjaar. 
 

Overige betrokkenen Doopsgezinde Vrouwen Zending 
dgWW 
 

Fondsen 
 

Doopsgezinde Vrouwen Zending 
dgWW 
 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

 
Oene de Vries 
o.de.vries@hetnet.nl 
023 565 29 50 
 

Algemene activiteiten 
reizen 

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

 
 

Staande op de fundering 
van de winkel-in-wording, 
v.l.n.r.: Sjoukje Wethmar, 
Miriam Ngoya, de 
opzichter, Judith (hoofd 
van de Zappe 
Kindergarten) 
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Community Centre 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

In drie jaar renoveerde dgWW het Community Centre in Shirati. In 
2010 zijn er 11 logeerkamers aangebouwd worden en kwamen er 
schone en zuinige kookketels in de buitenkeuken. 
Dit project is inmiddels afgerond. 
 

 
 De gastenvleugel van het Community Centre 
 

Locatie 
 

Shirati 

Verslag van het afgelopen jaar 
 
 
 

Fase 3 is afgerond met succes dus het hele project is klaar.  
De renovatie van het Community Centre heeft veel werkgelegenheid 
gebracht en biedt service aan veel groepen die daar om heel 
uiteenlopende redenen komen vergaderen, eten en slapen.  
Onderstaande plaquette is een dankbetoon aan de doopsgezinden in 
Nederland voor hun hulp. Ook zijn er nog twee bomen geplant namens 
doopsgezind Nederland.  
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Financiën 
 
 

Er staat nog een gedeelte van een lening uit die in drie jaar moet 
worden terugbetaald. 

Betrokken Dg Gemeente alle 

Overige betrokkenen - 

Fondsen dgWW 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 
 
Tanzania 

Guus Buijn 
guus@buijn.eu 
023-528 55 36 
 
Bishop Joh Nyagwegwe. +255 784684268 

 
 
 
 
 
 
Bishop John Nyagwegwe 

De KMT kan door de renovatie inkomen genereren uit de verhuur van 
de vergaderruimte (zit nu een goede keuken bij b.v.), verkoop van 
maaltijden en de kamers. Doopsgezinden uit Nederland hoeven voor 
de kamers niets te betalen. De inkomsten zullen dienen om de lening 
te kunnen aflossen. 
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Masimurefu Women Group. 
 

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 zijn over het afgelopen verslagjaar geen bijzonderheden te melden.  
 

Financiën 
 

De startinvestering is volledig betaald door een sponsor. De gelden  
worden steeds weer terugbetaald en worden dan opnieuw uitgeleend. 
 

Betrokken Dg Gemeente 
 

- 

Overige betrokkenen 
 
 

Marijke de Jong. 

Fondsen 
 

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

Kontaktpersoon Ned. 
 
 
 
 
Tanzania 
 

Guus Buijn 
guus@buijn.eu 
023-528 55 36 
 
Lydia Nyamachage, Musoma, Mara. 
+255 703647182 

Algemene aktiviteiten Zie boven. 

 
 
 
 

 

 
Enkele leden van de Masimorefu women group die een microkrediet heeft 
gehad dat jaarlijks vele vrouwen helpt. Zij hebben hun zaakjes prima op 
orde en hebben nu ook leden in Dar es Salaam. 
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RIFA windmolen en landbouw project 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

Doopsgezind Wereldwerk en de Doopsgezinde gemeente Baarn zijn aan 
paar jaar betrokken geweest bij landbouw activiteiten in de vallei tussen 
Shirati en het Victoriameer. Er is op verschillende terreinen geholpen: het 
repareren van het irrigatiesysteem en de windmolen, het oprichten van 
een boerencoöperatie, het organiseren in het algemeen en de aanschaf 
van een tractor. Tevens zijn op kosten van een derde fonds 2 jongens 
twee jaar naar de landbouwschool geweest. Zij zijn inmiddels klaar en 
helpen nu met de werkzaamheden op het land en geven adviezen over 
zaden en gewassen. Na een goede start zijn er op een goed moment 
problemen gerezen die vorig jaar ook weer zijn opgelost. 
 

Locatie Shirati 

Verslag van het afgelopen 
jaar 

Na een herziening van de statuten en een reorganisatie heeft dit project 
een nieuwe doorstart gemaakt. De windmolen is gerepareerd en 
organisatorisch draait dit project weer goed. 
Voor wat betreft dgWW is dit project afgerond. 
 

Financiën - 

Betrokken Dg Gemeente Doopsgezinde gemeente Baarn 

Overige betrokkenen 
 

- 

Fondsen dgWW / ander dg Fonds 
 

Contactpersoon Ned. 
 
 
 
Tanzania 
 

Oene de Vries 
o.de.vries@hetnet.nl 
023 565 29 50 
 
Josiah Magatti, Shirati 
+255 784515513 

Boomkwekerij in de 
startblokken 
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Scholenproject Dar es Salaam 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 
 

De KMT Diocees in Dar es Salaam bouwt een groot scholencomplex 
inclusief een kleuterschool en slaapgebouw. Een van de drijfveren is 
scholing aan tienermoeders te bieden. dgWW steunde dit project in 2010  
met € 10.000,-. In 2011 is geen bijdrage gegeven door dgWW.  

Locatie Dar es Salaam 

Verslag van het afgelopen 
jaar 
 
 
 

Afgelopen jaar is er geen donatie gegaan ter ondersteuning van dit project.  
Wel is er contact met MH over samenwerking in Tanzania. In dat licht heb 
ik in de omgeving van Dar es Salaam een waterpomp en een Dispensary 
bezocht die met hulp van MH zijn gebouwd.   
Voor de klaslokalen is er wel behoefte aan meubilair. 
 

Financiën - 

Betrokken Dg Gemeente - 

Overige betrokkenen 
 

MH 

Fondsen dgWW 

Contactpersoon 
 
 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
 

Foto’s van de stand van 
zaken eind 2011: 2 scholen 
in wording. 
 
Bezoek aan de scholen in 
wording 
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Shirati Hospital. 
 

Beschrijving van de activiteit 
 
 
 

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 
 
 
 

In 2011 zijn er 10 computers met screens, toetsenborden en muizen 
geschonken aan de verpleegstersschool van het Shirati ziekenhuis. Er is 1 
fysiotherapeut geweest voor 2 maanden. Alle ergotherapeutische steun en 
fysiotherapeutische steun hebben ertoe geleid dat de fysiotherapie 
afdeling een volwaardige afdeling is geworden van het ziekenhuis, 
opgenomen in het organogram en binnen de medische dienst valt. 
 
Een mooi voorbeeld van multidisciplinaire samenwering in het Mara 
District: 
Er is een jongetje van een jaar of 10. Hij zit in het IMO adoptieprogramma 
in Musoma. Hij heeft enorme O-benen. Deze benen kunnen geopereerd 
worden door de orthopedisch chirurg eind oktober van dit jaar (2012). Er is 
in Nederland een donor voor de kosten van de operatie. Er wort daarvoor 
ook nog een sponsorloop georganiseerd. De operatie kan worden gedaan 
in Shirati, dat is inmiddels met Dr. Bwire Chirangi (Medisch Directeur) 
afgestemd. Daarvoor moet hij zich melden met een familielid begin oktober 
in Shirati. Daar zal Bethsaida voor zorgen, waar deze jongen bekend is. 
Daarna is fysiotherapie van belang en zal hij die in Shirati krijgen volgens 
instructie van Sjouke. Daarna kan hij naar Musoma terugkomen om verder 
te worden begeleid door de thuiszorg van Bethsaida eveneens volgens 
instructies van Sjoukje. Daarna zal hij zo’n 20 cm langer zijn.  
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Financiën 
 

dgWW en andere donoren zoals het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag 
(computers). 
 

Betrokken Dg Gemeente Geen specifieke gemeenten maar veel gemeenten middels de collectes 
van dgWW. 
 

Overige betrokkenen Veel donoren en belangstellenden 
 

Fondsen dgWW 
 

Contactpersoon 
naam: 
email: 

Els de Quant,  
+31 648707319 
dequant1@ziggo.nl 

Langs de muren staan de 
computers opgesteld in het 
nieuwe lokaal.  
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Samenwerking met de Stichting Anna Poot 
 

Beschrijving van de activiteit Het Anna Poot fonds helpt jaarlijks een aantal 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. In 
2012 is de school met de Diploma opleiding begonnen. Het Anna Poot 
fonds steunde in 2011 4 leerlingen. 
 

Financiën Geen 
 

Betrokken Dg Gemeente Geen 
 

Overige betrokkenen Bestuur Anna Poot, School en school voor verpleegkundigen in Shirati. 
 

Fondsen Anna Poot 

Contactpersoon 
naam: 
email: 
tel.nr: 

Els de Quant 
dequant1@ziggo.nl 
+31 648707319 
 

Algemene activiteiten 
 
 

Het fonds zetelt in Den Haag. Er zijn wel eens misverstanden vanwege 
tekortschietende communicatie. Ook in 2011 was de contactpersoon in 
Nederland nodig om de betaling rond te krijgen. 
  

 

 

 


