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Jaarverslag Mara Werkgroep 2014 

 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

Psalm 119:105 

 

Uitdeling solar lampjes voor enige van de middelbare scholieren uit ons Aidswezen Programma. De 

lampjes voor hen die geen stroom thuis hebben maar wel ’s avonds huiswerk moeten kunnen maken. 

De uitdeling vond plaats tijdens de plechtige eerste steenlegging van de in aanbouw zijnde Middelbare 

Technische School, de vijfde in Tanzania. 

Op de achtergrond aanwezig: Bishop Randa, Els de Quant, Bishop Nyagwegwe, Professor S. Muhongo, 

minister van Minerals en Energy, de Chinese ambassadeur in Tanzania. 
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1. Inleiding 

Over het geheel genomen hadden we een goed jaar en gaat het met eigenlijk alle projecten van dgWW 

goed. Er zijn wel flinke stenen op onze weg waarover we heen moeten stappen en valkuilen die we 

moeten zien te meiden. Problemen ook die Nederland onderscheidt van Tanzania zoals corruptie en een 

andere volksaard, een andere cultuur. Desalniettemin kunnen we zo hier en daar een klein lichtje zijn in 

de wereld van armoede en ellende.  

Er zijn particuliere projecten en projecten van dgWW. De twee particuliere projecten, waar we toch 

proberen te helpen, zijn van onze doopsgezinde zuster Loes Buiskool: de krijtjesmachine en Sedidea. 

Musoma, De krijtjesmachine: die is inmiddels gekocht in China en op weg naar Tanzania. Je kunt 800 

krijtjes in een keer maken. Er schijnt ook een andere ruimte te zijn gevonden.De krijtjesmachine is voor 

een groep gehandicapten die zich goed hebben georganiseerd en voor wie het fabriceren van 

schoolbord krijtjes hun hoofdinkomen is.  

Mugumu, Sedidea: Dit is een project dat aanvankelijk door de Denen is opgezet en later door het 

initiatief van Loes Buiskool weer is opgepakt. In Nederland is een Steungroep Sedidea die jaarlijks voor 

een donatie zorgt van € 10.000,00. Loes heeft op eigen kosten een mooie voorziening gebouwd die is 

bedoeld voor revalidatie w.o. fysiotherapie voor de honderden gehandicapte kinderen uit het Serengeti 

gebied.  

  

Op de foto: vlnr: Musuto Chirangi namens het Mugumu ziekenhuis, Jumanne Magiri, oprichter en 

bestuurslid, iemand namens de organisatie voor gehandicapten, Matine, directeur van Sedidea, Els de 

Quant namens Loes Buiskool en Sjoukje Whetmar. 

De hulp wordt geboden door evenzovele vrijwilligers verspreid over tientallen dorpen.  

Het probleem zijn echter de financiën. Want na aftrek van de salariskosten (60% van het totale budget 

wat een heel normaal percentage is) blijft er per 3 maanden nog  € 300,00 over om deze kinderen na te 

lopen, van spullen te voorzien en hen zo nodig te behandelen. Transport inbegrepen. Dat is te weinig om 

dit project zelfstandig draaiende te houden. Er is door mij geopperd om het project ter bescherming en 

veilig stelling onder te brengen, als zelfstandige NGO, bij het ziekenhuis. Ik bleek de vijfde in rij te zijn die 

dit opperde. Dit is de enige oplossing. Vervolgens moet het hele project terug naar af, nl. waarvoor het 
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was bedoeld. Het gebouw is de fysio unit met verblijfs mogelijkheid voor ouder en kind mochten deze 

van te verweg komen.  

Momenteel wordt het gebouw gebruikt door de nursing school als dormatory en heeft Matinde een 

kamer als zijn kantoor in gebruik zie de foto). Allemaal niet zoals het is bedoeld. Maar dit alles in het 

licht van extra inkomen. Ook werden er al voorbereidingen getroffen om kippen te gaan houden. Als 

bijverdienste. Ook niet afdoende. Inmiddels heeft Loes Buiskool een Stichting opgericht op haar naam 

om fondsen te werven. Een mooi initiatief. Ze wil ook een bankrekening waar privepersonen lokaal geld 

af moeten kunnen halen. Dit leek de bij het gesprek aanwezigen een uitdaging voor corruptie en werd 

als buitengewoon onverstandig beoordeeld. De fondsen zouden direct naar de reeds bestaande Sedidea 

rekening overgemaakt kunnen worden. Het ziekenhuis is zo nodig bereid over de rekening te waken en 

erover financieel te rapporteren. De heer Karamba is overigens uit het bestuur en uit het ziekenhuis 

weg. Hij werkt voor de overheid. Hij wordt als zeer onbetrouwbaar geacht door de vergadering.  

 Dormatory voor de nursing school.  

Tot slot was de prachtige cementen tank niet aangesloten maar de plastic tank wel.  

Conclusie: 

Na een lange discussie, waarin Matinde b.v.vroeg wat hij er dan zelf beter van werd)  is dit de conclusie 

waarover nagedacht zal worden door het bestuur en de diverse achterbannen: 

1. Sedidea komt als NGO direct onder het bestuur van het Mugumu DDH Ziekenhuis te vallen om 

ingebed te zijn in een grotere en moeilijk vergankelijke organisatie. Er komt een bestuurslid van 

Sedidea in het bestuur van het ziekenhuis. Dit advies is overigens nu (tijdens deze bijeenkomst) 

voor de vijfde keer uitgebracht, eerder ook door Sjoukje en Elze. 

2. De tekenbevoegdheid voor de bankrekening gaat minimaal ook (als een van de twee) naar 

Magiri.  

3. Sedidea gaat doen waar Sedidea voor bedoeld was:  

Doelgroep:  

Gehandicapte kinderen met hun vrijwilligers in de dorpen in het Serengeti District in Tanzania 
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Wat: 

1. rehabilitatie van de gehandicapte kinderen in de dorpen in het Serengeti District  

2. hulp en voorlichting aan de vrijwilligers in de dorpen die daar de kinderen uit dit programma 

begeleiden.  

Hoe: 

Hiervoor worden de dorpen bezocht. De kinderen worden nagelopen en er is een gesprek met de 

vrijwilligers.Waar nodig gaat de fysiotherapeut mee.  

Uitvalsbasis:  

Het gebouw van Loes Buiskool. 

Dit wordt gebruikt voor: 

Behandeling met of zonder verblijf door de fysiotherapeut van het ziekenhuis desgewenst bijgestaan 

door overige professionals. Voor meer ingewikkelde behandeling en/of operaties kan men in het 

ziekenhuis terecht. 

De nieuwe Stichting die Loes Buiskool heeft opgericht maakt de inkomsten desgewenst over naar 

bovengenoemde bankrekening. Het lijkt iedereen buitengewoon onnodig, ongewenst en fraude gevoelig 

dat Loes Buiskool t.b.v. Sedidea een privé rekening heeft waar privé personen geld af kunnen halen.  

Niemand weet dan of dat geld daadwerkelijk voor Sedidea gebruikt zal worden. Met onbekend geld kan 

gefraudeerd worden en er kan geen beleid mee uitgevoerd worden (zoals evt. operaties).  

De heer Karamba wordt breed niet erkend als financieel betrouwbaar. 
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Shirati 

Ziekenhuis, wasmachine: Er staat een order uit om nog eenzelfde IPSO industriële wasmachine voor 

Shirati te kopen. Leo Bom is daarmee bezig.  

Ziekenhuis, extra kamers: de extra 4 behandelkamers zijn in gebruik. Er is 1 kamer vrijgelaten voor de 

tandarts. De zg. Dental Unit, een gift uit Londen, staat inmiddels in Burgh-Haamstede bij DPA. Hij zal in 

de container naar Shirati gaan.  

Kajiwawa: de Nederlandse vrouwen zending heeft aangeboden Kajiwawa, de vrouwengroep uit Shirati, 

nog weer financieel bij te staan met het afmaken van het winkelpand. Er is inmiddels 1 begroting binnen 

en een 2de is in de maak. Die komt nog via de email. Daarna kan er iets besloten worden.  

Technische school:  

 

Robbert en Nyagwegwe voor het administratiegebouwtje Ikzelf in een van de klaslokalen 

  

Het eerste schoolgebouw. De hekken voor de ramen zijn klaar, die liggen in het community Centre en de 

deuren zijn besteld. Dan nog de bedrading van binnen en de kontaktdozen met de stopkontakten. 

Hoewel het er prima uitziet is het te vroeg om in januari te startenDe vloer moet nog gepleisterd 

worden evenals de muren. Het plafond moet er nog in en de gebouwen, die even ver klaar zijn, moeten 
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dan nog weer geschilderd worden. Verder is Frank, getrouwd met een amerikaanse vrouw, uitgenodigd 

om in november naar Canada te komen met zijn gezin (2 kinderen) naar de Shant Mennonite Church, 

Baden ON. Daaruit gaan ze weer meer geld inzamelen. . Als dgWW en MH nu in Januari het geld zouden 

kunnen sturen dan kunnen ze mogelijk wel in september open gaan voor leerlingen. In het gebouw zijn 3 

grote klaslokalen en een bibliotheek annex computerlokaal. Op de begroting is € 2.000,00 

opengehouden voor d e aanschaf van schoolboeken. Alle financiële verantwoording heb ik bij me en zal 

als bijlagen meesturen. Verder heb ik het curriculum mee. Ik hab al het registratie certificaat. Er zal voor 

het begin gezocht worden naar net-gepensioneerde leraren (60 jaar) en vrijwillige leraren. Daarvoor 

hebben ze van het Canadese Cacha een hele lijst met namen gekregen waaruit ze een aantal gekozen 

hebben. Dat loopt nog.  

Zappe Kindergarten: We zijn naar de Zappe kindergarten geweest waar de opvolger van Magatti ook 

was. Dat was geweldig. Judith had het hele nieuwe voorstel al klaar. Digitaal. Dus we hebben gezellig 

wat gepraat om elkaar wat beter te kennen en gegevens uitgewiseld met de nieuwe voorzitter. Toen 

naar de klasjes (eerst de oudste groep, en de kinderen zongen in het engels. Dat was echt 

hartverwarmend. Daarna naar een andere groep, ook al even ontroerend.  

  

Aidswezen: alle kinderen zijn er nog en zitten gewoon op school. Ik heb de begrotingen voor Rorya en 

Tarime bij me als ook de verslagen van 2014.  

Aidswezen: in ons district,  Rorya,  stijgt het aantal nog 

steeds 
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Adoptiekinderen: Aanvankelijk leek Laurence zijn rechter been korter te zijn geworden dan zijn linker 

been. Maar Jan Baks, net gepensioneerd huisarts, die momenteel in Bethsaida werkt heeft hem nog 

eens vanuit de heupen nagemeten en bekeken en het bleek toch wel goed te zijn. Reeds op weg naar 

Mwanza kwamen  Laurence met zijn moeder (met een kleinkind op de rug) ons nog voor alles bedanken.  

 

De jongens voor de timmerstage doen dat inderdaad en zijn in oktober klaar. Dan moeten ze eigenlijk 

een kist met gereedschap hebben. Gered gereedschap? Ze kunnen wel op de container wachten maar 

dat duurt nog lang. Ik heb Rafael gevraagd wat dat moet kosten: € 160,00 per persoon.  

De brieven vanuit Nederland voor 2 adoptiekinderen zijn in goede orde en met verbazing en blijdschap 

ontvangen.  

Vrijwilligster: Ik heb gepolst over de cursus engels en daar was iedereen erg enthousiast over. Dus dat 

zou kunnen in 2015. 

Bethsaida: 

Er zijn momenteel genoeg patienten in Bethsaida. Dat komt omdat het ziekenhuis in de stad het entree 

geld heeft verhoogd van Tsh. 2,000/= naar Tsh. 10,000/=. Wij zitten nog op Tsh. 2,000/= net zoals 

Shirati. Wij volgen Shirati zo’n beetje. 

Bethsaida is aangesloten bij een organisatie die heet Family Planning. Millicent heeft daar ook officieel 

geleerd om spiraaltjes te zetten en anticonceptie implantaten. Via dezelfde organisatie is Millicent op 

cursus geweest voor baarmoederhals screening en het nemen van biopten. Dat doet zij nu dus. Dat is 

allemaal extra service wat heel goed is voor Bethsaida.  

Deze zelfde organisatie, op zoek naar goede verpleegkundigen voor hun bijzondere doelen, heeft 

inspectiebezoeken gebracht aan ong. 6 Health Centers in Musoma en Tarime en Bethsaida kwam daar 



Jaarverslag 2014 Mara Werkgroep / doopsgezind WereldWerk / S. Wethmar en E. de Quant 
8 

als de beste uit.  Ik ga er nog op bezoek en dan zal ik vragen om een soort van bewijs wat we op de muur 

kunnen hangen. Goed voor onze klandizie.  

Musuto is nu degene die het PPP voor zijn rekening heeft genomen en het onderzoek voor de thuiszorg. 

Voor het PPP is hij steeds in de weer, samen met paul Magiri, met het Gemeente bestuur. Daar hoef ik 

me momenteel niet meer mee te bemoeien. Het onderzoek ligt op schema. Dat is mooi want de subsidie 

stopt eind van dit jaar. Musuto gaat helpen om de resultaten van de vragenlijsten via SPSS te analyseren 

en dan kunnen de conclusies worden geschreven. Hij is degene met ervaring in dit soort dingen omdat 

hij net zelf is gepromoveerd. 

Van Ouddorp heeft Bethsaida gedurende de afgelopen 2 jaar zo’n € 10.000,00 gekregen. Voor dat geld 

hebben we een plan gemaakt en hen dat opgestuurd. Zij hebben dat gepubliceerd in hun maandblad. 

We zijn nog met een aantal dingen bezig uit dat plan: er worden 3 kinderen geopereerd, er moet nog 

een nieuwe trycicle gekocht worden voor Rachel en nog een rolstoel voor een andere patiënt.   

Het electronisch patiëntendossier was buiten gebruik toen ik aankwam. Soms deed hij het wel maar 

heel traag. Bij nader onderzoek deed hij het goed op de moedercomputer. Inmiddels zijn alle gegevens 

op een terra-bite computer overgezet. Daar zit nu nog eindeloos veel ruimte op. Alle computers zijn 

schoongemaakt, nagekeken en we hebben zelf antivirus scanners gekocht en alles weer virus vrij 

gemaakt. Op een heel aantal computers draait het systeem nu weer maar toch is het nog niet helemaal 

perfect. We zullen nog de totale bekabeling laten nakijken, ook die boven op het plafond ligt. Daarna 

zou het weer goed moeten zijn.  

Er is ontzettend veel gedoe geweest met het ziekenfonds (NHIF). Landelijk hebben ze alle contracten 

vernieuwd. Dat is prima maar bij de overhandiging van het nieuw in te vullen contract werd meegedeeld 

dat ze niet zouden betalen als wij het contract niet zouden tekenen. Waarom zo’n dreigement? En dat 

voor een organisatie die bij ons, maar ook landelijk, een enorme betalingsachterstand heeft. Voor 

Bethsaida is er al vanaf april niet meer betaald. Dat gaat over zo’n 7.000,00 euro voor ons alleen al. Dan 

moest er vandaag nog weer een ander formulier ingevuld worden dat moest worden ondertekend door 

de magistraat van de rechtbank.  

IMO: dinsdag ben ik met Paul Magiri naar Mwanza gegaan en hebben daar, samen met de heer Slaa van 

NMEA (de  organisatie die alle medische en niet-medische apparatuur onderhoudt. We zijn daar lid van) 

Hij kent Bethsaida op zijn duimpje. We hebben een Honda generator gekocht , een originele, die stil is, 

een ingebouwde converter heeft en medium size. Hij kostte 6.000,00 euro. We hebben er 1.000,00 

afgekregen omdat we kontant hebben betaald. Nu nog het generator huisje. Dan zal er, na een totale 

afrekening,  wel wat geld overblijven. Dat zal wel terug moeten maar ik kan me niet meer herinneren 

hoeveel wie van IMO had bijgedragen. 
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Ook de nieuwe labruimte is zo goed als klaar en de apparaten zijn gekocht. Dit met financiele hulp van 

de RVK in Baarn, de dggemeente Baarn en de RK Stichting voor Bijzondere gezondheidszorg. Langs de 

muren komen nog betegelde werktafels. 

   

  

 

Gabaseki: Deze week stond in het teken van het achteruitgaan en uiteindelijke overlijden van Gabaseki. 

Zondag 17 augustus is zij overleden. Gabaseki was een albinomeisje met de meest ernstige graad van 

huidkanker. Ze heeft maandenlang bij ons in Bethsaida verbleven. MCC heeft alles betaald. Maar op een 

goed moment wilde haar moeder dat ze naar huis kwam en zo gebeurde het, hetzij in tweede instantie. 

Met onze zorg op de afstandsbediening.   Zij woonde erg ver weg en afgelegen. En onder vreselijke 

omstandigheden. Totdat dat niet meer ging en dus kwam ze terug, veel slechter. Dat duurde nog een 

maand en tenslotte is ze uit haar lijden verlost. Ze was misschien maar 22 jaar.  Wat een vreselijke 
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lijdensweg. Niet normaal. Haar ogen en oren waren aangevreten en haar hoofd was een grote 

wond.Magiri heeft geholpen met het regelen van de begrafenis en wij zijn er met een delegatie 

geweest. 

 

Bethsaida kreeg van MCC Tanzania een uitgebreide bedankbrief voor de aan Gabaseki verleende 

palliatieve zorg : 

 

Hello Paul and Bethsaida team, 

 I pray this email finds you all well.  I'm sorry for your sorrow in losing Gabaseki.  It grieves us all to lose a life at 

such a young age.  However, we know that her suffering has come to an end and we can rest in the assurance that 

she is resting in peace now.  On behalf of MCCTZ, I want to personally thank you all for the tremendous sacrifice 

and care you have shown Gabaseki and her family.  It was not easy having a live-in patient for the many, many 

months that Gabaseki was there, and because of that, I'm sure there was added burden. 

 We knew from the beginning back in October, that Gabaseki would lose her life to this horrible disease.  And even 

though it has been a long 10 months, I am so grateful for the love, acceptance, compassion, and encouragement 

that you all have given this family.  When the family wanted to "give up" on Gabaseki  and abandon her, it was 

through all of your efforts that convinced her family, and especially her mother to stay and care for her.  Please 

know that above and beyond the medical care, it was the support you gave her that was the most important. 

 Especially to Millicent, Paul, and Sarah, I want to thank you personally for your commitment to Gabaseki.  You 

were on the frontlines caring for her every day.  She came to trust you, and love you.  You were truly the hands 

and feet of Jesus Christ.  We trust that God in Heaven will reward you all richly for the work you have done here on 

earth for Gabaseki.  Let me encourage you not to grow weary in your efforts.  For you are a running a difficult race, 

but one in which you will ascertain the glorious prize.  And in doing so, you bringing light to your community. 

 The manner in which Gabaseki and her family was cared for, is just one of the reasons that MCCTZ is proud to 

partner with Bethsaida.  We pray that there will be more opportunities to work together to serve your 

communities.  As we look forward, may we be united in seeking ways to best meet the needs of the poor, the 

vulnerable, and the sick in the Musoma area. 

  

PS. If it would be possible, I request that this email be read to all the staff at Bethsaida in order to pass our 

(MCCTZ) condolences as well as our appreciation of thanks to the many people who had a role in caring for 

Gabaseki over this last year. 

  

Blessings, 

Tiffanee 

Health Programmes Coordinator 

MCCTZ 
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Het kinderdagverblijf in Kabwana, Shirati. 

Bij dgWW staat nog een bedrag van € 10.000,00 gereserveerd voor een weeshuis. Vanwege de twijfels 

die er zijn betreffende weeshuizen is gedacht aan een kinderdagverblijf. Dit naar de voorbeelden uit 

Zuid-Amerika. Hieraan zou het IMO adoptieproject ook verbonden kunnen worden. Tevens schept dit 

inkomen omdat de verzorger(s) kunnen werken en inkomen kunnen genereren.  

Er is een goed stukje grond binnen de bebouwde kom van Shirati. Daar zou het kunnen. Maar het moet 

dan wel gebouwd worden. Het idee is om het semi zelfstandig te laten worden: een eigen bestuur etc.   

 

 

Maar onder de moeder paraplu van de KMT. Ik heb alle foto’s uit Zuid-Amerika laten zien en ik denk dat 

het idee wel helder is. Ook navraag gedaan naar de behoefte. Die is er denk ik wel. Moet nog wel verder 

worden uitgezocht. Maar ik heb een tekening met begroting meegenomen. Kosten gebouw: € 15.000,00 

Daar komen nog aanloopkosten bij voor de beginjaren. Meer info is beschikbaar. 

Het Schollarship programma:  ik heb het Schollarship programma bekeken waarover ik enige vragen 

had. Die zijn naar tevredenheid beantwoord. Er zit nl. een opleiding in voor “coupeuse” . Die is bedoeld 

om naailessen te geven op onze technische school. Verder heb ik me laten uitleggen dat de universitaire 

programma’s nu meer zo zijn dat een bachelors een soort pre-school is voor een masters waardoor je 

aan enkel een bachelors niet veel meer hebt. Een beetje het Amerikaanse systeem. Dat geld echter niet 

voor de verpleegkundige en medische opleidingen en ook niet voor die van leraar.  
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Transport. 

Tot slot het transportprobleem. Sinds een jaar of 3-4 gebruik ik voor ons werk in Tanzania mijn eigen 

auto. Een Rav4. Ik heb er zo’n € 20.000,00 voor betaald. Deze auto is kennelijk niet geschikt voor dit 

werk want er moeten constant onderdelen vervangen worden die allemaal ook duur zijn en niet lokaal 

verkrijgbaar maar uit Nairobi, Mwanza of uit Dar es Salaam moeten komen. Mijn auto wil ik nu niet 

meer voor het werk gebruiken maar sparen voor privé doeleinden dichtbij. Ik heb ook geen geld om nog 

weer eens een auto te kopen.  

Even wat informatie betreffende mijn auto en wat er in 2014 zoal vervangen is: 

Normaal in Tanzania is 2 x per jaar 4 nieuwe banden. € 320,00 per band. Totaal € 1.280,00 

Dan heb ik 3 x de remschijven vervangen. € 73,00 per 2 stuks   € 219,00   

1x 2 nieuwe schokdempers. € 90,00 per stuk     € 180,00 

1x een nieuwe voorruit (2013). € 250,00      € 250,00 

3 x de fuelpump. € 23,00 per stuk      € 69,00 

4x  het benzinefilter: € 20,00 per stuk      € 80,00 

1 krukas         € 82,00  

Benzinekosten (1 liter op 7 km)       € 831,00   

          --------------- 

Totaal kosten onderdelen en benzine 2014:     € 2.991,00 

Aantal gereden kilometers in 2014: 5.819 x 0.35=    € 2.037,00 

          ---------------------- 

Verschil:         € 954,00  

            

Naast het arbeidsloon voor vervanging van bovengenoemde onderdelen  nog de normale service 

beurten. 

Mijn belangrijkste probleem is dat ik mijn eigen auto niet verder wil verslijten. De enige oplossing 

voor ons transport in Tanzania is dat er een projectauto komt.   

Een Toyota Landcruiser, geen automaat, zo min mogelijk elektronica kost nieuw bij de WEM in Hamburg 

weliswaar € 23.000 maar alle onderdelen, ook de banden, zijn goedkoper en lokaal voorhanden. Overige 

info over auto’s heb ik naar Bert gestuurd. Hieronder wat foto’s van de wegen in Tanzania.  
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