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Jaarverslag Tanzania  2017 

 

 

Er heerst overal grote droogte; er is al veel te lang geen regen gevallen. 

Het klimaat is ook hier van slag. 
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Onze projecten in het Mara gebied: 

1. Schollarship programma (Hoger- of  Universitair onderwijs) 

Dar es Salaam 

2. Adoptieprogramma (kleuterschool – middelbaar onderwijs) 

Musoma 

3. Bethsaida: huidige situatie, nieuwbouw, thuiszorg. 

Het stadje Musoma 

4. Adoptieprogramma  

Shirati 

5. Technische school en Dormatory 

6. Kinderdagverblijf 

7. Aidswezen (kleuterschool – middelbaar onderwijs) 

8. Kajiwawa 

9. Zappe Kindergarten (kleuterschool) 

10. Otieno 

11. DDH KMT Ziekenhuis in Shirati 

Mugumu 

Sedidea (Project Loes Buiskool in afronding) 

12. Fysiotherapie (gebouw Loes Buiskool) 

DDH Nyerere KMT Ziekenhuis in Mugumu 
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1. Het Scholarship programma in Tanzania. 

Het Scholarship programma is een studiefonds van dgWW en kent studenten uit een aantal 

landen waaronder Tanzania. Er is een centraal Bestuur dat onder dgWW valt en er zijn 

landelijke besturen zoals ook in Tanzania.  

Het bestuur van het Scholarship programma in Tanzania bestond uit de heren Charles 

Mukakaro, Godfrey Chirangi en Jumanne Magiri. Charles Mukakaro is helaas vorig jaar 

onverwachts overleden. In plaats van hem zal Magiri, voorzitter, aan Penina Nyatambe vragen 

lid te worden van dit bestuur. Ik ken Penina. Zij was tot aan haar pensionering de Municipal 

(Musoma) Nursing Officer.  

Bij toeval, omdat we op zoek waren naar een meisje uit het adoptieprogramma, kwamen we er 

achter dat, althans volgens Magiri, het Scholarship Programma eind volgend jaar moest 

eindigen. Daar hadden Sjoukje en ik niets van gehoord. Magiri zei dit van Tom Rijken te hebben 

gehoord die in het Bestuur Scholarship programma Nederland zit en Tanzania in zijn 

portefeuille heeft.  

We zullen dit natuurlijk natrekken. 

2. Adoptieprogramma Dar es Salaam. 

Onder leiding van John Wambura en Sjoukje Wethmar loopt dit programma goed. De meeste 

kinderen zitten op dezelfde school. Een doopsgezinde kleuter- en lagere school. Gebouwd op 

het terrein van de kerk. Twee andere kinderen zitten op andere scholen. Op de foto de 

adoptiekinderen uit Dar es Salaam met hun begeleiders en rechts achter Sjoukje Wethmar. 
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3. Bethsaida Health Centre 

Huidige situatie.  

Er is niet veel veranderd t.o.v. de vorige keer maar het aantal patiënten neemt wel weer wat 

toe. Er is weer een Assistant Medical Officer (Hoofd arts) en een jonge Clinical Officer die 

ondernemingszin toont. Hij doet de echo’s zelf wat ons weer geld oplevert. Verder is hij druk 

doende zich de andere apparaten, het ECG apparaat en het cardio-echo apparaat eigen te 

maken. Er moet nu nog een laborant bijkomen en dan zijn we weer op sterkte, voorlopig.  

Inmiddels is er schoon drinkwater in Bethsaida van Spencon, het waterzuiveringsbedrijf. Nu 

hebben we in wezen de waterput en het regenwateropvangsysteem niet meer nodig. Ik ben 

wel erg blij voor de wasmachine en de autoclaaf en niet in de laatste plaats voor voor de 

enorme toename van de hygiëne.  

Er zit echter zoveel druk op dit water dat een aantal leidingen dat door het zoute bronwater 

was aangetast, is gesprongen. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Ook dit water gaat via 

de tank de gebouwen in. 

 

Asteria, een van onze verpleegkundigen, is hier 

de infuusstandaarden aan het schoonmaken. 

 

 

 

Bezoekers voor de afdeling Moeder- en 

Kindzorg 
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Verder is er een nieuw bouwontwerp. Daar zijn we nog mee bezig.  

  Plan: 

In dit gebouw komt een ruime moeder- en kinderafdeling, een multifunctionele ruimte als 

wachtruimte, voor onderwijs en vergaderingen . Verder een operatiekamer, een kamer voor 

prenatale en postnatale zorg en twee ruime verloskamers. De ruimtes die vrijkomen in het 

oude gebouw worden patiënten kamers. Dat zijn er vijf. Dan zijn er in totaal 12 patiënten 

bedden en mogelijk meer. 
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Thuiszorg. 

Een wonderbaarlijk verhaal. 

Op een dag werd onze hoofdverpleegkundige gebeld door een familie op ongeveer 10 

minuten loopafstand van Bethsaida. Er was daar een vrouw in barensnood en niemand van 

de aanwezigen wist wat te doen. Het hoofdje van de baby was er al uit. Maar de vrouw was 

inmiddels flauwgevallen. Na verloop van enige tijd kwam de vrouw weer bij en in een grote 

perswee vloog het hele kind, inclusief de moederkoek en alles, inclusief ontlasting, naar 

buiten. Dit allemaal op de grond. Moeder en kind lagen op enige meters van elkaar 

vandaan. Toen werd Bethsaida gebeld. Asteria rende naar de familie met een 

verlostrommel onder haar arm. Millicent kan momenteel niet rennen want zij is zelf ruim 

zeven maanden zwanger. 

Asteria trof daar een ogenschijnlijk levenloos kind aan dat echter nog vastzat aan de 

moederkoek. Asteria heeft vliegensvlug de navelstreng afgebonden en is met de baby, in 

doeken gewikkeld, naar Bethsaida terug gerend. Iemand anders kwam met de moeder.  

De baby werd gereanimeerd door Millicent en Asteria en.....kwam tot leven! De moeder 

was inmiddels door anderen verzorgd en gewassen.  

Toen werd de baby aan de borst gelegd. De vrouw had geen melk en het kind zoog ook 

nauwelijks. Maar na verwoede pogingen ging het kind drinken en kwam de voeding op 

gang.  

Een God’s wonder. Ik heb moeder en kind een dag later zelf gezien. Gezond en wel.  

Zij krijgen van de directie van Bethsaida een officiële dankbetuiging. De heldinnen. 

Sjoukje en ik hebben een follow up gedaan bij die kinderen die dat volgens de rapportage 

van Lidwien, de ergotherapeute die 5 maanden in Bethsaida-thuiszorg heeft gewerkt, nodig 

hadden. 

Met de meeste kinderen ging het goed. Ook met hen die door de orthopeed in Shirati 

waren geopereerd.  

Er was echter 1 kind dat een driewieler gekregen had van het “Lake Victoria Disability 

Centre”. Die bleek te groot te zijn. Wij zijn er nog niet helemaal uit wat hier wel en niet 

mogelijk is. Ze doen wel heel veel, o.a. het maken van protheses. Ze hebben ook een LTS.  
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Deze driewielfiets is te groot. De houding en duwkracht zijn niet optimaal. 

 

 

Een thuiszorgbezoek 

 

 

 

 

 

 

Rachel, een van onze eerste 

thuiszorgpatientjes. Zij heeft een open 

ruggetje waardoor zij vanaf de taille 

verlamd is. Voor haar hebben we een 

rolstoel op maat in elkaar gezet waarmee ze 

veilig en zelfstandig kan rijden. 

 

Nog een thuiszorgbezoek. Veel kinderen hebben op de een of 

andere manier spier problemen. 
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Rachel krijgt haar nieuwe rolstoel. Er moet wel officieel getekend worden voor deze bruikleen 

overeenkomst die tevens een onderhoudsovereenkomst is.  

.  

Ze past er prima in en is erg gelukkig 

 

 

 

 

 

 

 

Millicent, nu ruim zeven maanden zwanger, ging 

mee voor de officiële overdracht en het tekenen 

van de overeenkomst. 
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Musoma, het stadje. 

In Musoma is heel wat te koop. 

Dingen veranderen daar ook 

snel.  

Bovendien kan men er van alles 

repareren. Zo heeft iemand 

mijn e-reader gerepareerd met 

een onderdeel uit een mobiele 

telefoon.  

In Musoma heb je een : mandenmakersstraat, een ‘ Blokker’ straat met alles voor het 

huishouden, een beddenstraat met meubelmakers en veel, heel veel dezelfde bedden, en een 

straat waar vooral doodskisten worden gemaakt. Maar de meest geweldige straat vind ik de 

las-straat. Daar kunnen ze echt alles van ijzer repareren.  Op de markt is ook nog een hele straat 

met alleen maar kleermakers.  

 

 

 

 

De mandenmakers straat. 

 

De wekelijkse happening, de 

kerk op zondag.  

De koormeisjes in de kerk dragen steeds vaker witte hoofddoekjes.  
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4. Het adoptieprogramma in Musoma 

 

De groep adoptiekinderen in Musoma is aardig stabiel. Er zitten ongeveer 20 kinderen in dit 

programma, dat samen met de adoptiekinderen uit Dar es Salaam een geheel is. Het is leuk om 

de kinderen op te zien groeien en hen te volgen. Rafael Magiri, rechts op de foto, is de motor 

achter dit goed draaiende programma.  

Deze keer heeft Sjoukje, het administratieve deel op zich genomen. De kinderen hebben leuke 

tekeningen gemaakt, pap gegeten (die ging erin als koek) en een lolly toe. Daarna vlug een 

groepsfoto en buiten spelen. Voetballen, handballen en nog veel meer spelletjes. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aardige is nu ook dat de groep elkaar kent. Het is dus twee keer per jaar een soort reünie. 

Dat geeft een onderlinge band en daardoor ook onderlinge steun.  
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5. Shirati, Technische school en Dormatory 

Sjoukje en ik hadden een bespreking met leraren, het schoolhoofd, en van de KMT de director 

of planning en de secretaris. Ieder sprak over de dingen die goed gingen en de dingen die nog 

niet goed gaan.  

Op de foto’s zijn prachtige sierhekken- en deuren te zien die ze zelf maken. Ook de grote 

naaitafel is eigen fabricaat. Dan nog de tafels en de stoelen en een heel grappig dubbel 

kooktoestel. 

 

 

 

 

 

 

Metalen sierhekken zoals ze hier overal gebruikt worden. De naaitafel voor patroon tekenen      

  

 

 

 

 

 

 

De les met toegepaste wiskunde                                                   Het dubbele kooktoestel 
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Over het begrootte budget voor 2018 is veel gesproken. De tijd haalt zichzelf een beetje in.  

 

Foto links: Overleg met de leraren 

 Foto rechts: overleg met Chris Kateti, de nieuwe Bishop, Ogumu Migire, directeur onderwijs en de 

secretaris (staande). Foto links: overleg met het lerarenteam. 

Enige gegevens: 

Alle twaalf studenten zijn  geslaagd voor het landelijke rijexamen.  Twee  zijn geslaagd voor de 

computercursus. De overige 38 studenten doen hun landelijke examen in November.  

Er zijn nu leraren voor de volgende vakken: 

Engeneering Science en Engels: het hoofd van de school 

Electriciteit: Guy Magatti 

Lassen: Nicodemas Isaac; zij hebben een groter lasapparaat nodig om commercieel te kunnen gaan  

Toegepaste wiskunde en ondernemen: Francis Magatti 

Costuumnaaien en de rijschool: Julius Agutu 

Computerkennis, secretaresse opleiding en middelbare school vakken: Joshua Otieno 

Automechanica: Matthia Robert (hebben een oude auto nodig als oefenmateriaal). 

Houtbewerking: nog niemand 

Ik zal navraag doen bij Gered Gereedschap naar een groter lasapparaat en de kisten die zij klaarmaken 

voor leerlingen die hun vak examens hebben gehaald (een timmerkist, een laskist enz.) 
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Had men eerst behoefte aan een beamer en software lesmateriaal, die zijn er.  

De Canadezen, die ook participeren in dit project, zijn langs geweest en hebben met hen de 

benodigde tafels met metalen blad gemaakt die voor de erkenning nog aanwezig moesten zijn. 

Dat is ook gebeurd. Die tafels waren er de laatste keer. 

Toen kwam nu het uiteindelijke voorstel voor het budget van Euro 3.000,00. Men wilde aan een 

nieuw gebouw beginnen. Daarvan hebben wij gezegd dat zij dan beter eerst de bestaande 

gebouwen volledig kunnen afmaken. Het gaat dan om het egaliseren van de vloeren in de 

lokalen, het afmaken van de twee buitenlokalen en het maken van deuren voor het 

administratiegebouw. Zo gezegd zo gedaan. Het wachten is nu nog op de begroting hiervoor. 

Veel Tanzanianen zijn creatief. Zo is de motor uit de lesauto gehaald, doet tijdelijk (na de 

rijexamens) dienst voor het vak automechanica en wordt daarna weer teruggeplaatst in de 

lesauto. Daarna kunnen de rijlessen weer beginnen.  

De Dormatory 

Het was vanaf het begin de bedoeling om de opgeknapte lepra gebouwen, eigendom van de 

kerk,  in gebruik te nemen als dormatory voor studenten die van ver komen. Deze opgeknapte 

gebouwen zagen er ook schitterend uit. Men was alleen vergeten er een watchman neer te 

zetten. Dit had desastreuze gevolgen. Na allerlei vandalisme, is er tenslotte een vrouw 

ingetrokken die niet mee helemaal bij haar verstand was. Zij heeft binnen in het gebouw nog 

eens extra huisgehouden en ook brand gesticht. 

In feite kan men opnieuw beginnen met de renovatie. 

Er is een watchman ingezet die daar gratis kan wonen (er zijn nog een paar ruimtes in takt) mits 

hij daarvoor in plaats watchman is, dag en nacht. Dat is inmiddels gelukt. 

Verder zoekt men de familie van de vrouw op om haar daar weg te halen.  

Dan bekijkt men samen met de school hoeveel geld er aan materiaal nodig is voor reparaties.  

Wij hebben aangeboden te kijken of we nog een donor kunnen vinden voor de kosten van het 

materiaal.  Wat me wel opviel, en waar ik al bang voor was gezien mijn ervaring in Tanzania met 

gebrekkige communicatie, was dat het nieuwe schoolhoofd niets wist van de  dormatory en dat 

die nu bij de school hoort. 
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6. Akelo Kinderdagverblijf 

Met de groep in Oktober 2016, hebben we de ‘eerste steenlegging’ gedaan.  

Nu was het de beurt aan Sjoukje en mij voor de officiële opening in bijzijn van het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een gezellige bijeenkomst zonder al te veel rompslomp. Kennelijk is het concept 

kinderdagverblijf volop omarmd. De meeste ouders zijn medewerkers van het ziekenhuis. Als ze 

om 16 uur dicht gaan brengt Nyagwegwe de nog aanwezige kinderen zelf naar huis, anders 

komt hij zelf nooit thuis. Sjoukje had heel veel mooie cadeautjes meegebracht die stuk voor 

stuk in dank en onder applaus werden ontvangen. Sjoukje beviel het kinderdagverblijf ook. Er 

zit structuur in de dag, de kinderen leren, spelen, eten en slapen. Veel wordt er met liedjes 

geleerd a.h.v. tekeningen. Het is ontzettend leuk om daar te zijn. Nu is het huidige pand 

eigenlijk al te klein met 23 kinderen.  We gaan op zoek naar geld. Het idee is om het huidige 

pand te bestemmen voor de baby’s en de peuters en om de iets grotere kinderen onder te 

brengen op de nieuwe locatie. Die wordt ook gebouwd op het huidige terrein.  
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7. Aidswezen Programma (kleuterschool – middelbaar onderwijs) 

De laatste ochtend in Shirati heb ik nog een onderhoud gevraagd met de secretaris en de 

accountant. Omdat de hele leiding was veranderd, sloeg me plotseling de schrik om het hard of 

dit programma wel netjes was overgenomen. Gelukkig bleek alles in orde. De accountant is er 

gelukkig nog. We hebben de boeken gecontroleerd. Ook de rapporten worden door de 

secretaris afgetekend. Verder gaat de accountant zelf 4x per jaar langs alle scholen om te zien 

of de kinderen er nog werkelijk zitten. De begroting voor 2018 is aangepast conform de 

afspraak met het bestuur: het totaal bedrag is nu euro 2.000,00 lager. 

  

8. Kajiwawa 

Het gebouw van Kajiwawa, de vrouwengroep, is nu in gebruik genomen. Er zit nu een 

naaischool in, gerund door een van de vrouwen van Kajiwawa. Er moeten natuurlijk nog veel 

meer aktiviteiten komen maar het eerste schaap is over de dam. Er is een watchman die twee 

kamers om niet heeft gekregen en daarvoor in de plaats watchman is. Voorlopig is dat een 

prima oplossing.  
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9. Zappe Kindergarten (kleuterschool) 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is ons eerst en oudste project. Het gaat er nog altijd prima aan toe, de kinderen leren, 

spelen, leren ook Engels, rekenen en taal. De onderwijzers en de leiding vormen nog altijd een 

vast team, een constante factor. We gingen erheen met Nyamusi Magatti, zoon van de 

overleden Josiah Magatti, de oprichter. Naast de gebruikelijke pap had hij ook 2 pakken brood 

meegenomen en gaf alle kinderen 2 boterhammen. Smullen geblazen. De foto is buiten 

genomen, spelen, klimmen en klauteren. Dat doen ze toch het liefst. 

 

10. Otieno 

Otieno is de jonge man die door ons geopereerd is. Hij had een onderbeen dat in een hoek van 

90% op zijn onderbeen groeide. Dat was zo gekomen na een ongeluk. Na de operatie is het 

been recht, de knie stijf maar hij loopt er wel mee. Sjoukje heeft hem nog een brace gegeven 

zodat de voet en niet ‘ bij hangt’. Met behulp van het Doopsgezinde Kindersteunfonds heeft hij 

een winkeltje geopend en een koe gekocht. Hij voorziet in zijn eigen onderhoud. 
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11. KMT Shirati Ziekenhuis. 

 

Dit ziekenhuis is onder leiding van Bwire Chirangi met grote sprongen vooruit gegaan.  

Er is een nieuwe kinderafdeling, de vrouwenafdeling is uitgebreid. Dit kon nadat de lepra 

patiënten waren verhuisd naar een nieuwe locatie. Er is nu een intensive Care Unit. Verder is 

het hele ziekenhuis voorzien van solar. Asbest daken zijn vervangen door nieuwe. Het 

ziekenhuis heeft echter nog grote behoefte aan een nieuwe Autoclaaf 

(sterilisator). De huidige is ongeveer 30 jaar oud en is van een Duits 

merk.  

 

12.  Mugumu 

Sedidea (Project Loes Buiskool)  

In verband met de auto en het gebouw van Loes Buiskool, zijn we 

afgereisd naar Mugumu. 

V.w.b. de auto is er een MOU afgesloten tussen het ziekenhuis en 

Sedidea waar beide partijen baat bij hebben; dit was ook de wens van Loes. 

V.w.b. het gebouw zal er nog een gesprek plaatsvinden tussen de Bishop van de Serengeti 

Diocees en de Directeur van het Mugumu ziekenhuis Musuto Chirangi. De beste uitkomst van 

dit gesprek zou zijn dat de Bishop aangeeft dat het gebouw valt onder het ziekenhuis en 

officieel Fysiotherapie Unit wordt. Mugumu heeft twee fysiotherapeuten. Dit is ook conform de 

wens van Loes.  

Het hele punt is, dat alles tenslotte aan de KMT toebehoord wat via de KMT ingevoerd wordt. 

Dat is het geval met de auto. 

Het gebouw staat op het ziekenhuisterrein en daarmee ook op KMT grond. Daarom kan alleen 

de Bishop van dat gebied deze beslissing nemen. 


