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Algemeen: 

Om te beginnen kan ik zeggen dat de auto, de Toyota Landcruizer, die we nu van dgWW tot onze 

beschikking hebben, in een woord een verademing is. Gewoon geweldig. Er zou nog een alarm installatie 

op gezet moeten worden tegen inbraak en een betere bevestiging van het reservewiel op de 

achterdeur. Die rammelt en valt er vroeg of laat af. Maar verder is die auto een zegen. 

Musoma  

1. Bethsaida  

 Moeder- en kindzorg 

In Bethsaida gaat alles eigenlijk wel goed. Er zijn genoeg patiënten. Mukakaro doet weer de 

boekhouding en Alex, onze vorige boekhouder, komt op vrijdagochtend om alles in Quickbooks 

te zetten, dat is een boekhoudprogramma,  en om het comprehensive report te maken. Dat 

laatste is het totaal overzicht van aantallen patiënten, aantallen verrichting, inkomsten en 

uitgaven. We zijn nu bijna bij met het betalen van de salariskosten. Er zijn twee leerlingen en 

een stagiaire. 

Verder zijn we bezig het lab af te maken en de apotheek van de nieuw aangekomen kasten te 

voorzien. En verder het busje.  

Er zijn nog veel zaken die een oplossing behoeven zoals het contract met de overheid, waarvoor 

we nu hulp hebben van de heer Tuntufye die een USAid programma runt met de moeilijke naam 

Jhipiego en met ons naar de Regionale PPP coördinator zal gaan, het ziekenfonds loopt ook 

achter (maart is nu net in oktober betaald) waardoor de salarisbetalingen weer achterlopen, 

Paul Magiri die het onderzoek naar de thuiszorg dit jaar moet afmaken en naar Musuto Chirangi 

in Mugumu gaat, zijn vervanging etc. 

En dan nog de TRA zaak waarvoor we ook weer naar het regio kantoor zijn teruggewezen. We 

hebben nu echter onverwachts hulp gekregen van ons Audit kantoor. Die zullen nu (met onze 

input) een brief schrijven voor de Regional Manager die dan doorgaat naar het hoofdkantoor in  

Dar es Salaam en waarin ook onze charitatieve status vastgesteld wordt. De districtsmanager zei 

dat die dan mogelijk de zaak van tafel kan vegen. Twee dagen voor ik vertrok heeft de net 

gepensioneerde heer Mwujarubi ingestemd om als manager voor Bethsaida te gaan werken, 3 

weken per maand. Mwujarubi was de voormalige Regional Nursing Officer, het verpleegkundig 
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hoofd van de hele Mara Regio. Dit is echt geweldig voor Bethsaida. Hij was al de voorzitter van 

de Raad van advies. Hij is een echte manager, kent Musoma en de overheid daar heel erg goed 

en heeft overal toegang. Een van zijn eerste taken is het PPP. Hij is verpleegkundige van 

oorsprong, is aardig, praktisch en zakelijk. Hij doet het voor nog geen € 300,00 per maand. 

 

2. De container  

Onze container kwam aan op 9 augustus. Hij was bijna bij Bethsaida en wilde een bocht naar 

rechts nemen maar het dat lukte niet in een keer. Hij reed een stukje achteruit met de bedoeling 

daarna de bocht te nemen maar belandde in de greppel naast  de weg. De laadbak hing schuin 

naar links en de cabine stond er haaks op. De chauffeurs, toch wel ervaren mannen zo heb ik 

later begrepen, kregen het geheel niet meer uit de greppel. Het gaat om een 40 foot container, 

en die is echt heel erg groot!, die op een laadbak staat waarvan de zijkanten dan naar beneden 

geklapt kunnen worden. Het was zondag en dat is voor veel mensen een vrije dag. Dus wat nu? 

Via de man van Harriet, die vroeger in Bethsaida werkte, en die een garage heft, hebben we een 

rupsvoertuig gehuurd met 5 man. Dat is zo’n apparaat dat wegen aanlegt en veel grond kan 

verplaatsen. Die heeft eerst de overhellende laadbak gestut met aarde zodat die niet helemaal 

om kon vallen. Daarna heeft die een nieuwe bocht naar rechts gemaakt en verderop ook nog 

een nieuwe bocht naar links. Daarna zijn ze eerst met kettingen op de bovenhoek van de 

container gaan trekken maar die schoot steeds terug de greppel in. Toen hebben ze de 

kettingen op de voorkant van de cabine vastgemaakt en toen is de hele zaak weer op z’n wielen 

terecht gekomen en ondertussen de bocht genomen. Dat heeft 4 uur geduurd en kostte 300 

euro.  Het was doodeng en levensgevaarlijk. We zijn dan ook pas de volgende dag gaan uitladen. 

Iedereen was doodmoe. 

  
 

Na het uitladen de volgende dag zijn we met de container mee naar Shirati gereden. Er hebben 

zich verder geen problemen meer voorgedaan.  

In Shirati is alles eerst uit de container gehaald om bij de wasmachine te kunnen die helemaal 

achterin stond. Zodoende werd zichtbaar hoe ongelooflijk veel gereedschap er gekomen was.  
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Alle kleding die door onze gemeente was verzameld is zeer dankbaar in ontvangst genomen. De 

kleding is in het bijzonder gegaan naar weeskinderen, onze arme buurtbewoners en onze 

medewerkers. Er was gigantisch veel. Heel dank daarvoor! Mijn boekhouder loopt nu in een 

mooie winter colbert bij 30 graden maar dat mag de pret niet drukken. Ook de vele dozen met 

babyspullen die waren verzameld door de Quakers zijn geweldig. 
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3. De adoptiekinderen  van Musoma. 

 
Dit zijn 13 van de 21 kinderen die in het adoptieprogramma in Musoma. Van deze groep zitten 

en 3 op de kleuterschool, 1 gaat volgend jaar naar de middelbare school, 1 zit in de 2de klas 

middelbare school en de rest zit op de lagere school. De volwassen man is Rafael Magiri, de 

Mwenyekiti of wel de oudste van ons gebied (stadsdeel). Hij regelt alles voor Bukanga en ook 

voor de kinderen uit Makoko, het aangrenzende stadsdeel. Aan het plaatje zie je dat het niet om 

stad gaat maar om platteland. Waar overigens nog  veel mensen wonen.  Deze Rafael loopt alle 

kinderen na en betaalt met het adoptiegeld regelrecht de scholen en de schoolbenodigdheden. 

Er gaat geen contant geld naar de families. Hij haalt het geld op bij de accountant van Bethsaida. 

De kinderen worden officieel gekozen door een commissie, een vertegenwoordiging van 

leidinggevenden (deels ambtenaren, zoals Rafael) uit deze gebieden. Van te voren kunnen 

mensen  via intekenlijsten kinderen opgeven.  

 

4. De krijtjesmachine voor de gehandicapten groep. 

Voor de krijtjes machine voor de gehandicapten is momenteel iemand in Nairobi. Het blijkt toch 

veel moeilijker dan gedacht om een dergelijke machine te kopen maar er is nog niets betaald, 

dus dat is goed.  

 

5. De naaischool van Mama Harriet 

Mama Harriet is een naaischooltje begonnen om naailessen te geven aan jonge meisjes die niet 

meer naar school gaan. Zij heeft voor een kleine huur een gebouwtje van de kerk gekregen en 

het schooltje loopt goed. Mama Harriet heeft veel voor Bethsaida genaaid zoals OK kleding etc. 

Maar ook wel privé voor mij. Zij kan heel goed naaien en heeft het geduld anderen alles over het 

vervaardigen van patronen en kleding uit te leggen.  

Van de Vrouwenzending en van Loes Buiskool had ik Euro 2.000,00 gekregen en heb dat aan 

haar in T. Shillings gegeven evenals enige naaimachines uit de container. Ze was enorm 

dankbaar.  

 

  

Opmerking [BD6]: in Musoma zitten 
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6. De verkiezingen en het omkopen 

Het is weer verkiezingen tijd en omdat Musuto Chirangi en Marja en Judith bij mij logeerden heb 

ik nu e.e.a. van dichtbij meegemaakt. Musuto heeft geprobeerd Parlementslid te worden voor 

Musoma Urban. Hij is, zonder omkoping, tweede geworden. Eerste werd iemand die honderden 

mensen had omgekocht om op hem te stemmen. Dat hebben ze voor dat geld ook gedaan± 

korte termijn winst. Ook begrijpelijk. Maar wat ze niet begrijpen is dat ze een omkoper, een 

fraudeur kiezen om hun zaken in het parlement te behartigen, wat niet zal gebeuren. Dat vind ik 

wel heel sneu. Ze laten zich omkopen voor  het korte termijn geld maar kunnen de lange termijn 

gevolgen daarvan niet inschatten.  Ook kennis wordt hier niet op waarde geschat. Men laat zich 

heel makkelijk door praatjes en mooie woorden inplanten. 

 

7. Het buurtfeest 

Vanwege de verkiezingen hebben we een buurtfeest gegeven. 1 koe geslacht, flesjes limonade 

en keiharde muziek. Het was een groot succes met en hoop goodwill als gevolg. Ikzelf kwam pas 

laat want het was de dag van de container. Musuto heeft namens mij een vriendelijk woord 

gesproken en bedankt dat wij hier zo prettig en rustig kunnen wonen zonder problemen. Dat 

men ons kennelijk heeft geaccepteerd. Als mzungu, blanken.  

 

Shirati 

Algemeen: 

In Shirati bouwen we nu de technische school en het kinderdagverblijf. Verder lopen daar nog steeds 

het Aidswezenprogramma en de Zappe Kindergarten. In totaal ben ik 4 keer in Shirati geweest, 2 keer 

een hele week en 2 keer kort o.a. voor de begrafenis van Masindoki en voor de begrafenis van de 

moeder van Nyagwegwe. Masindoki was een hoge politiechef en vriend van ons. De begrafenis was zeer 

indrukwekkend. Veel vertoon van leger en politie en saluutschoten. Hijzelf was Katholiek. De dienst 

duurde niet lang maar er waren heel veel mensen. Daarna is er altijd eten, veel eten, dat hoort bij 

Opmerking [BD7]: inpalmen 
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begrafenissen. Ik heb daar niet op gewacht en ben na afloop van het officiële gedeelte naar het 

Community Centre teruggegaan. Ik was wel verdrietig, een goede vriend verloren. Hij was pas 60 jaar. 

Nu wij hier weer zijn is plotseling een nichtje van 1.5 jaar van Simeon, de beheerder van de 

gastenverblijven hier, gestorven aan malaria en een paar dagen later de moeder van John Nyagwegwe.  

Dat was ook weer een heel uitgebreide Luo begrafenis van ongeveer een week. Tot slot overleed nog de 

oudste zuster van Jumanne Magiri. Zij was getrouwd met een moslim. Dan wordt het lichaam z.s.m. 

begraven. Dit is een heel korte plechtigheid.  

1. Aidswezen 

Voor het Aidswezenprogramma heb ik afgesproken met de Bishop om de kinderen uit meer gebieden 

toe te laten en tevens de kosten ieder jaar iets naar beneden te brengen. Er zitten nu kinderen in uit 

Rorya, Tarime, samen het vroegere Shirati, en uit Musoma, die in de gaten gehouden worden en 

gekozen door de Doopsgezinde kerk hier waar Godfrey Chirangi die nu Deputy Bishop onder John  

Nyagwegwe  is. Het hele programma staat nog steeds onder supervisie van John Nyagwegwe.  

Dit programma bestaat nu langere tijd, misschien al 7 jaar, en er zitten  inmiddels al een heleboel 

kinderen op de universiteit. Dat is geweldig nieuws. Ik heb aan Nyagwegwe gevraagd mij van twee 

kinderen die al jaren lang in dit programma zitten, een verhaal, of hun eigen verhaal, met een foto te 

sturen. Hij zal dat doen. De volgende keer als ik hier ben zullen we ook weer eens een 

groepsbijeenkomst regelen.  

2. Zappe kindergarten 

  

  De kinderen krijgen les     Nyamusi Magatti (MPH) 

Zoals ik eerder heb verteld is Josiah Magatti, de oprichter van de Zappe Kindergarten, vorig jaar 

overleden. Zijn zoon, afgestudeerd in Amerika, Nyamusi, neemt nu die taak over.  Hij heeft samen met 

Judth, het hoofd van de school, nu al zo’n 20 jaar, het voorstel voor 2016 gemaakt. We hebben de 

kindergarten wee bezocht. Twee klassen. Er stonden rekensommen op het bord en die hebben we 

samen gemaakt. Optellen en aftrekken onder de 10. Nu weet ik ook hoe er lesgegeven wordt. Heel 

grappig. Judith en Nyamusi zullen nog een totaal verslag maken van hoe het na de Kindergarten met de 

Opmerking [BD9]: weer 
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leerlingen is gegaan met daarbij nog 2 persoonlijke verhalen. Momenteel zijn er 56 kinderen, er werken 

3 leraren en dan is er nog een kok voor de lunch pap en een schoonmaker voor het buitenterrein.  De 

school is open van 7.30 uur tot 12 uur. Het selecteren van nieuwe kinderen op open gekomen plaatsen 

gaat nog steeds op dezelfde bijzonder democratische manier nl. In een open vergadering van alle 

ouders. Zo voorkomt men dat er ideeën ontstaan over voortrekkerij enz.   

Hieronder een brief van Nyamusi over de Kindergarten aan de donoren: 

Zappe Kindergarten School 
P.O. Box 5 

Shirati – Rorya 
 
Dear Elisa and all the Donors of Zappe Kindegarten School, 
 
I hope this letter finds you all in great health as we are moving toward the end of this year. We thank God for his continuou s 
blessings; we see his hand in everything that we do every day.  
 
At Zappe Kindergarten we continue to see God’s guidance after a tough 2014 that we lost our founder the late Capt. Josiah 
Magatti. The kindergarten was started in 1990, and Jo started it with vision knowing that this was a stage in life that was very 
important to a kid’s life. Unlike the public schools that used caning and punishments to discipline the children this was totally 
prohibited at the Zappe Kindergarten School. It was an example to the rest of community that this method of nurturing and 
teaching children was the right way. 
 
As to date there have been more than 500 students that have graduated from Zappe. More than 50% of these graduates have 
reached University level and excelled in their later schooling. This was because of the good foundation that they got here. Many 
ex students who graduated here have admitted the education they received here made them more prepared than other 
students that attended public kindergarten schools. Though one of the challenge that we have faced  throughout the years is 
that this transition is not always smooth for a lot of our students as they go to completely different system of learning. 
 
We want to take this opportunity to thank you all for you kind and generous support throughout the years to Zappe 
Kindergarten and the community of Shirati. These kids are the generation of tomorrow/future and the education/foundation 
that they receive here will play a long ways in their life. 
 
Sincerely, 
 
Nyamusi Jo Magatti 
(on behalf of Zappe Kindergarten Board, Parents, Teachers & Students) 

 

3. Het kinderdagverblijf 

De laatste keer was er ook een zondag en had ik van te voren overlegd met de Bishop of ik zou beginnen 

over het Day Care Center. Dat vond hij ook een goed plan. Ik had hulp gevraagd maar had dat niet nodig 

achteraf. Ik kon alles in het Swahili uitleggen. Hoewel ik nog moeite heb met de krant. Enfin, het Kituo 

Cha Watoto Wadogo, het centrum voor kleine kinderen, van 3 maanden tot 4 jaar, is heel erg goed 

ontvangen. Het gebouw vordert ook goed. Ik had afgesproken om er een blauw dak op te doen en de 

muren lichtblauw te verven. Het dak zit er op. Er komt een keuken in, er is een gezamenlijke ruimte, 

slaapkamers voor matrassen op de grond en er zaten 4 babybedden in de container. En verder volgt de 

Bishop de foto´s uit zuid Amerika die Sjoukje had meegebracht. Het is in principe bedoeld voor 

werkende moeders. De Bishop denkt aan ong. 30 kinderen om te beginnen. Hijzelf en zijn vrouw zullen 

de supervisie doen. Als hun oudedags bezigheid. Er komen vrijwilligers van Mennonite Voluntairy 

Service, dat heeft Nyagwegwe op de MWC met Barbara Hege afgesproken, en 1 gediplomeerd 
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verpleegkundige als Hoofd. Verder worden alle kinderen ondergebracht bij het ziekenfonds, zodat, als ze 

onverwachts ziek worden, ze direct naar het ziekenhuis kunnen. Verder is er een mooie ommuurde 

buiten box gebouwd rond een boom die voor de schaduw zorgt, een Banda.  Het hele terrein wordt 

natuurlijk afgesloten met een hek. Het is een mooi terrein voor de kinderen om buiten te spelen. In de 

container zaten ook veel kleine tafeltjes en stoeltjes. Het wordt wel wat denk ik. Hij zegt nog zo’n 

10.000,00 euro nodig te hebben om alles af te maken waarbij hij lokaal ook veel aan fondsenwerving 

doet. Er komt nog een business plan. 

 

                

De buiten box in aanbouw en de WereldWerk auto.   De buitenkant, voorzijde 

  

Binnen in het Day Care Center, Robbert en Nyagwegwe 

 

  



JAARVERSLAG MARA WERKGROEP 2015 TANZANIA   Door Sjoukje Wethmar en Els de Quant Pagina 10 
 

4. Middelbare Technische School, het Kisare Vocational Training Center 

De school is op dit moment zover:  

 Er is de dormatory voor meisjes waarin 2 klaslokalen zijn voor naailes en computer les. Deze 

lokalen zijn prima maar worden door de overheid niet als zodanig bestempeld omdat ze 

verbonden zijn aan een dormatory.  

 Er is een buiten werkplaats voor autotechniek, dat geldt hier officieel ook als een klaslokaal 

 Er komt nog een werkplaats voor timmeren, het vierde klaslokaal. 

 Er komt nog een werkplaats voor metaalbewerking, het vijfde klaslokaal. 

 Er zijn 4 heel grote klaslokalen in het nieuwe gebouw,  

 Er is een opslag voor het gereedschap, de container 

 Er is een was en toiletgebouw voor mannen en voor vrouwen, conform de huidige 

overheidsstandaard. Daar moet het dak nog op. Dat was een behoorlijke en onvoorziene 

kostenpost.  Het is zoiets als je op Schiphol naar de WC gaat. Er zijn 2 tijdelijke toiletten gemaakt. 

 Er is een prima curriculum van VETA: Vocational and Education Training Authority 

 Er zijn leraren voor alle vakken.  De accountant, de dominee en lessen in Engels en wiskunde 

worden verzorgd door het Community Centre. 

 Er zullen ook nog korte cursussen gegeven worden.  

 Er wordt eerst 3 maanden Engelse les en wiskunde gegeven want het onderwijs is in het Engels. 

Daarbij wordt zo het start niveau van de leerlingen verbeterd. De leerlingen krijgen daarvan een 

certificaat dat van overheidswege verplicht is.  

 Men is begonnen met de inschrijving van de leerlingen: tot nog toe 53. 

 De prijs per jaar van de school is conform iedere andere middelbare school:  euro 250,00 voor 

dagstudenten en 300,00 euro voor inwonende studenten (tot nog toe alleen meisjes).  

 De lunch komt uit het community center. 

 Het dormatory voor de meisjes wordt beheerd door de vrouwenafdeling van de kerk die deze 

oude schoolgebouwen en daarna huisvesting voor lepra patiënten, voor dit doel hebben 

gerenoveerd.  

 

 
De eerste leerlingen, tussen de 13 en 18 jaar. 


