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Mara werkgroep  

Jaarverslag 2013 

 

 
Kinderen van een Vader, zijn wij allemaal 

 

 

 

 

Een klas op een lagere school in Musoma waar albino kinderen gemengd leskrijgen met niet-albino 

kinderen. De albino kinderen zijn intern. De overheid betaalt hun schoolgeld en hun verblijf. Op deze 

school heeft Nyerere, oud president van Tanzania, nog gezeten samen met de vader van Bwire 

Chirangi.  
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INLEIDING 

De MARA werkgroep coördineert de dgWW projecten in Tanzania. De werkgroep bestaat uit Els de 

Quant, Sjoukje Wethmar en Eveline Joor.  

In 2013 zijn de projecten van doopsgezind Wereldwerk in Tanzania twee keer bezocht door Els de 

Quant en begin 2014 kwamen Elze Jongsma en Sjoukje Wethmar ook. Dat laatste was vooral voor 

alle gehandicapten, kinderen of volwassenen, van grote waarde.   

1. KMT Shirati ziekenhuis 

Dit ziekenhuis steunt dgWereldwerk al vele jaren. In 2007 gingen er 150 bedden, nachtkastjes 

en matrassen naar toe vanuit Nederland. Deze bedden zijn nog steeds goed. Ook is er een 

nieuwe professionele wasmachine naar toe gegaan, is de wasserij helemaal opgeknapt 

evenals het mortuarium en de “infusion unit” waar infuusvloeistof gemaakt wordt. Veel 

medisch en verpleegkundig materiaal als ook computers van het Joegoslavië Tribunaal zijn 

gedoneerd in de loop der jaren evenals brancards, rolstoelen, looprekjes, rollators en medisch 

materiaal.  

 

 
Door de lepra patiënten worden de met hand gebreide katoenen zwachtels  nog altijd gebruikt.  

 

Voor 2013 is een bijdrage van Euro 4.000,00 overgemaakt voor uitbreiding van de polikliniek 

met 4 ruimtes voor specialistische hulp zoals een tandartsen unit. Deze kamers zij klaar, zie 

foto. 
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 Een van de 4  aangebouwde 

kamers.  

 

Het ziekenhuis is eind 2012 / begin 2013 helemaal opnieuw geverfd door vrijwilligers uit Canada. Na 

de steun van Wereldwerk zijn ook de “Friends of Shirati”, de vroegere Amerikaanse zendelingen, weer 

actief geworden.  Zij steunen met geld voor medicijnen en hebben onlangs een nieuw 

röntgenapparaat gedoneerd. Dr. Bwire Chirangi is sedert enige jaren Medisch Directeur en ziet kans al 

deze kontakten te onderhouden. Er is een hechte band tussen Shirati en Bethsaida. Dr. Chirangi is 

daarbij medisch supervisor van Bethsaida. Een gezamenlijke aanpak voor de operatie van het 

jongetje Laurence heeft door deze hechte samenwerking ook positief gewerkt. 

 

  
Een baby met klompvoetjes wordt direct in het gips gezet op “onze” fysiotherapie afdeling. 

 

Soms rijzen er vragen over de wijze van fysiotherapie bedrijven in Tanzania in vergelijking tot 

Nederland.  
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Om die reden zijn Sjoukje en Elze in Moshi geweest; om het curriculum in te zien van de 

fysiotherapie opleiding, de enige in het land. En om te begrijpen wat ze daar wel en niet leren. 

Doordat er nog maar zo weinig fysiotherapeuten zijn , is het praktijk onderwijs en het 

stagelopen een probleem, in feite is er maar één ziekenhuis in heel Tanzania waar dat kan. 

Dus kennisoverdracht, m.n. in het praktisch werken door ervaren vrijwilligers blijft heel 

gewenst.  De fysiotherapeuten in Shirati willen ook graag dat er weer een vrijwilliger komt.  

 

 

 
 

 

 

2. Zappe Kindergarten 

Op deze kleuterschool subsidieerde dgWereldwerk, wederom met steun van het 

weeshuisfonds, 24 plaatsen. Hier kunnen kinderen naar school die zorgvuldig geselecteerd 

worden volgens bepaalde criteria en in een algemene ouder bijeenkomst. Dat werkt prima. 

Het is voor het draagvlak ook van belang dat iedereen op school achter deze keuzes staat 

want in een klein dorp als Kabwana kent iedereen elkaar.  De Zappe Kindergarten stond in 

2013 voor Euro 2.400,00 op de begroting. 
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Begin 2014 overleed Josiah Magatti overwachts op 61 jarige leeftijd om een onverklaarbare reden. Op 

11 april namen wij met duizenden afscheid van hem. Hij ligt in de tuin bij zijn huis begraven. We 

hebben met hem een zeer goede vriend en partner verloren. Zijn Zappe Kindegarten was in 2006 ons 

eerste project in Tanzania.  

 Josiah Magatti, 62 jaar 

 

 

3. Aidswezen in het Mara District  

dgWW steunt, in samenwerking met het weeshuisfonds, meer dan 100 Aidswezen in het Mara 

District. Het betreft vooral schoolgeld, uniformen, boeken etc. Het project is een KMT project 

en stond voor Euro 13.000,00 op de begroting waaronder 100 Waka Waka lamjes. 
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Tijdens de plechtigheid voor de Middelbare Technische School werden aan 10 leerlingen uit ons 

Aidswezen programma die op de middelbare school zitten, Waka Waka lampjes uitgedeeld.  

 

4. Bouw van de KMT Technische Middelbare School 

Eind 2013/begin 2014 is de beslissing gevallen om samen met de Canadese (CACHA) en 

Duitse doopsgezinden (MH) een middelbare technische school te bouwen. De visie hierachter 

is, dat leerlingen die deze school hebben afgemaakt, als vakkrachten werk zullen kunnen 

vinden om hun gezinnen te onderhouden en hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. 

Het project stond op de begroting van 2013 voor een bedrag van Euro 10.000,00 voor 5 jaar. 

Later is dat veranderd in 4 jaar Euro 12.500,00. Te beginnen in 2014.  

 

 En er werden ook weer bomen 

geplant. Die van mij was een sinasappelboom.  

 

 De officiële eerste steenlegging werd geen 

steen maar een plaquette en werd gedaan door Prof. Muhongo, Minister, en de Chinese 

ambassadeur in Tanzania. De bouw ging veel harder dan verwacht. 
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 De fundering van de drie 

klaslokalen is klaar en men is begonnen met het optrekken van de muren. Het administratieve 

blok is bijna klaar evenals het watchmen huisje.  

 
 

5. Bethsaida Centre for Health and Development (Bethsaida Health Centre) 

Voor Bethsaida is de grootste uitdaging nog steeds het aangaan van een partnerschap met de 

overheid. In de zomer van 2012 hebben wij daarvoor de Minister van lokale en regionale 

overheden, Mw. Ghasia,  bezocht. Zij heeft de toenmalige directeur van Musoma opdracht 

gegeven personeel voor Bethsaida op te nemen in hun aanvraag bij de Centrale Overheid 

maar zonder succes. In het najaar van 2013 heeft Els samen met Bishop Muhgachi de Deputy 

Secretary van deze minister nogmaals bezocht in Dodoma. Hij heeft ons de route gegeven die 

we moesten volgen maar dat hadden we allang gedaan. Inmiddels hebben we begin 2014 

begrepen van de Assiociation For Privat Health Facilities, APHTA, waar nu ook Bethsaida lid 

van is, dat het aangaan van een Public Privat Partnership in de hele Mara Regio een groot 

probleem is en dat in onze regio nog niet een private organisatie dit is gelukt. Ook APHTA als 

belangen vertegenwoordiger doet hiervoor zijn best en voert onderhandelingen met de lokale 

overheid.  

 

 De zorg 
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Een van de 4 regenwatertonnen 

  
De nieuw-aangebouwde laboratorium ruimte.  

 

Bethsaida stond voor 2013 op de begroting van dgWW voor Euro 15.00,00. Dit bedrag is met 

name uitgegeven aan lopende kosten om het gat te overbruggen totdat we het PPP hebben. 

Dan gaat nl. de overheid meebetalen in de salariskosten en heeft Bethsaida toegang tot het 

Basket Fund voor tal van zaken m.n materiele. Momenteel zijn wij weer in onderhandeling 

zowel met de centrale, als met de lokale overheid.  

 

  
Ons busje is in gebruik: van Bweri naar de stad en dan naar Bethsaida. Als ik het busje zie 

rijden zit het vol. Er komen ook patiënten mee voor Bethsaida.  
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Onze chauffeurs dragen een MCH T- shirt. Rechts op de foto staat Ezra, de jongen die ik een 

jaar heb verpleegd in Shirati. Hij was helemaal verbrand. Hij heeft op kosten van het dgWW 

schollarship fund de toeristen school gedaan om toeristen rond te reiden in het Serengeti park 

maar vond nooit een baan.   

 

 

 

6. Adoptie project van IMO in Musoma  

 

 
 
 

In 2013 werden 21 kinderen gesteund. Een aantal gingen uit het programma wegens 

verscheidene redenen zoals gaan werken of trouwen. Het jongste kind is 5 jaar en het oudste 

21 jaar. Er is 1 wisseling geweest in het management. Een eerder gerealiseerde verandering 

in de aansturing is niet bevallen en zal weer ongedaan gemaakt worden. Onderdeel hiervan is 

dat er met twee bankrekeningen gewerkt moet gaan worden. Een voor de Musoma kinderen 

en een voor de Dar es Salaam kinderen.  
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Begin 2013 en ook begin 2014 zijn de meeste kinderen bij elkaar geweest en zijn er foto’s 

gemaakt en brieven geschreven. De meeste kinderen maken het goed. Ook zijn  de 

namenlijsten geactualiseerd. Er is begin 2014 een gesprek geweest met Sjoukje, Rafael 

Magiri en John Wambura. Rafael coördineert het programma in Musoma en John in Dar es 

Salaam. Rafael heeft verteld hoe de lijst met kinderen in Musoma tot stand komt. Dat gaat 

heel democratisch: iedereen uit het gebied mag voorstellen doen, daarna gaan de voorstellen 

vanaf de laagste echelons naar de hoogste lokale leiders en wordt de definitieve lijst gemaakt. 

Er is ook een wachtlijst. Er is hierdoor geen sprake van vriendjespolitiek o.i.d. De methode in 

Dar es Salaam is anders doch vergelijkbaar. Er zijn dit keer van alle kinderen brieven en foto’s 

gekomen. We hebben een goede hoop dat het adoptie plan in Tanzania beter gaat lopen.  

 

 

 

Overleg bij ons thuis met de lokale coördinatoren Jogn Wambura, Deputy Secretary van de KMT en 

Rafael Magiri, wijkhoofd van Bukanga waar Laurence woont, met Sjoukje Wethmar over het 

adoptieprogramma.   
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Een van de kinderen is Laurence, op de foto met krukken.. 

Laurence. Zijn derde operatie.  

Laurence, hieronder op de foto in het Community Centre met George de fysiotherapeut, is een 

jongetje van 9 jaar dat in het IMO adoptieprogramma zit. Hij woont met 9 broertjes en zusjes in een 

piepklein huisje dat vol staat met bedden. Onder de bedden huizen de eenden en de kippen en 

bovenop de bedden het gezin. Het leven vindt buiten plaats. Er is geen toilet, geen water en geen 

elektriciteit. Er is een moeder maar een vader is tot op heden niet gezien. Laurence had twee 0-

benen. In januari is 1 been rechtgezet door de orthopedisch chirurg die 2x per jaar komt opereren in 

Shirati. In september afgelopen jaar het tweede. Nu is onlangs het eerste been nogmaals geopereerd 

om het nog rechter te krijgen. Toen het gips eraf was bleek het nog niet voldoende te zijn en ging er 

weer gips om. Deze afwijking ontstaat door een ziekte in de groeischijf van de benen. Het is ook niet 

gezegd dat het niet terugkomt. Op 6 mei 2014 moet hij weer terugkomen. Hopelijk geeft de Röntgen 

foto nu aan dat het gips er blijvend af kan en dat alles er voorlopig goed uitziet. Dit zijn enorme 

ondernemingen omdat Laurence ver weg woont en niet bepaald in een veilige omgeving woont om te 

kunnen revalideren. Maar samen met het Community Centre, het Shirati ziekenhuis met de 

fysiotherapie afdeling en Bethsaida en de hulp van velen waaronder het wijkhoofd in Bukanga, waar 

Laurence woont,redden we het.  

 

 

 
7. Schollarship Fund Tanzania  

Het lokale Schollarship Committee in Tanzania bestaat nu uit de heren Charles Mukakaro 

(gepensioneerd accountant), Godfrey Chirangi (leraar Engels) en Jumanne Magiri, secretaris 

generaal van de KMT. Millicent Rabach, hier op de foto, hoofdverpleegkundige van Bethsaida, 

heeft in 2013 1 jaar met hulp van het Schollarship Fonds aan de Universiteit van Dar es 

Salaam gestudeerd om haar Diploma verpleegkunde te halen waarmee zij dan ook officieel 

Hoofdverpleegkundige mag zijn. En met succes.  

Tanzania staat voor ong. Euro 6.000,00 op de begroting van dgWW. Voor dit bedrag worden 

aan het Schollarship Committee in Nederland jaarlijks voorstellen ingediend. In het voorstel 

voor 2014 staat de Medical Officer in Charge, Dr. Waryoba, voor een 3 maanden duren 

opleiding in het KCMC trainings centrum in Moshi, om Echo’s te kunnen maken en lezen en 

ECG’s.  
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 Zij haalde haar diploma met het 

schollarship Fund en mag zich nu officieel Hoofdverpleegkundige noemen. In September gaat 

onze Hoofd Arts voor 3 maanden naar KCMC Trainingscentrum in Moshi om zelf echo’s en 

ECG’s te leren maken en lezen.  

 
8. Vrijwilligers 

 

In 2013 gingen Jan Verhoef en zijn vrouw naar Dodoma om de Diocees daar te helpen. Er is 

ook geprobeerd een oplossing te vinden voor het plotseling afbreken van de hulp die door 

MCC werd gegeven. Dat is echter niet gelukt. Verder is er veel gesproken over project 

management. Jan is met een nieuw project teruggekomen betr. een in aanbouw zijnd kerkje. 

Hiervoor worden fondsen gezocht.  

Els de Quant is ook afgereisd naar Dodoma en heeft een workshop gegeven over het 

schrijven van projectvoorstellen aan donoren. Er is een reader in het engels achtergelaten 

voor de deelnemers. Er was veel enthousiasme in de groep; men was heel leergierig. 

 

 

Els de Quant, geeft les in het schrijven van projectplannen en het managen van projecten aan de 

leidinggevenden van de Doopsgezinde kerk in Dodoma.  
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9. Doopsgezinde vrouwenorganisatie in Tanzania 

De doopsgezinde Tanzaniaanse vrouwen organisatie, de koepelorganisatie, heeft in 2012 een 

verzoek ingediend tot steun bij het organiseren van een landelijke workshop. Het probleem waren 

de kosten van vervoer. De doopsgezinde vrouwenzending heeft hen begin 2013 met € 1.000,00 

geholpen. 

 

10. Hand - en spandiensten vanuit Nederland. 

Er zijn vele kleine bezigheden die in Nederland gedaan worden voor Tanzania. Zoals een gesprek 

met vrijwilligers die van plan zijn daar te gaan werken. Dit kunnen verpleegkundigen zijn, artsen, 

ergo- of fysiotherapeuten, een predikant of anderen, zoals het doopsgezinde echtpaar dat 

gereageerd heeft op een advertentie in Doopsgezind nl om naar Dodoma te gaan om daar voor 

de kerk te werken (zie hierboven). Of, op verzoek van Annemarie Hekkers van de dg gemeente 

Wageningen, een gepensioneerde arts-hoogleraar, die les wil gaan geven op de opleiding voor 

artsen die onlangs in Shirati is gestart. Velen komen langs in Nederland voor een oriënterend 

gesprek. Zo ook het artsenechtpaar Pim en Yvonne van Leeuwen die momenteel voor twee jaar in 

Shirati werken. Zij hebben ook 6 weken in Bethsaida gewerkt. 

Sjoukje oefent kinderen, overal waar nodig. Dat is haar passie, zij probeert ook om mensen die de 

kinderen regelmatig zien (fysiotherapeuten, ouders, andere zorgverleners) te instrueren hoe de 

kinderen verder te helpen met oefeningen en/ of voorzieningen.  Elze heeft haar op haar tocht van 

Amsterdam naar Arusha, naar Moshi en weer terug naar Arusha, en naar Sedidea in Mugumu en 

toen naar Shirati en vandaar naar Musoma, in alle opzichten bijgestaan, met name het financiële 

en het secretariële deel. En dan niet te vergeten: de inwendige mens!  
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11. KMT  regenwaterproject. 

Mennonitische Hilfe en dgWW hebben samen voldoende geld overgemaakt om een regenwater 

opvang systeem, met dakgoten, aan te leggen voor het Community Centre. Het 

regenwateropvangsysteem is klaar en momenteel is er in het Community Centr altijd water uit de 

kraan en uit de douche en kan de WC gewoon doorgetrokken worden.  
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12. Baby weeshuis of kinderdagverblijf? 

 

 

 

Er staat € 10.000,00 bij dgWereldWerk voor een babyweeshuis waar baby’s en peuters tot 3 jaar 

terecht kunnen. Voorwaarden zijn een gegarandeerde terugkeer naar de familie en voldoende contact 

gedurende de jaren dat het kind in het weeshuis is. Daarvoor moet worden getekend. In Musoma is 

een dergelijk weeshuis. Het mooie van deze vorm van opvang is dat de familie waar wezen meestal 

terechtkomen, geholpen wordt tijdens deze zeer bewerkelijke jaren. Kan een kind lopen en zelf eten 

en is het zindelijk, dan is het voor grootouders makkelijker het kind bij zich te hebben. Echter kleeft er 

een groot nadeel aan een weeshuisje zoals dit: er moet maandelijks veel extra (donor)geld bij. De 

bijdrage van de familie is te weinig om alle kosten te dekken. Om die reden hebben we de Bishop in 

overweging gegeven over te gaan op een kinderdag verblijf. De afspraak is dat hij met een plan zal 

komen. 
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13. Vrouwengroep Kajiwawa  

De vrouwengroep Kajiwawa heeft in 2012 en 2013 hard gewerkt aan haar droom: een bruidswinkel 

met verkoop van bruidsservices en met een klein restaurant erbij. Het gebouw is vrij ruim. Het is nog 

niet klaar maar het dak zit erop. Het zijn sterke vrouwen die niet opgeven. Kajiwawa werd opgericht in 

2005 en heeft via een micro-krediet allerlei inkomen genererende activiteiten ontplooit.  

    Judith, Miriam en Els  

 

14. Safina 

Safina is de naam van een klein weeshuis. Het wordt financieel gesteund door de doopsgezinde 

gemeente in Wageningen. Het is geen project van dgWereldWerk maar soms steunen we met de 

verdubbelings  aktie. Begin 2014, gingen Sjoukje Wehmar en Elze Jongsm daar kijken. Daarna 

brengen zij verslag uit aan Wageningen. Het weeshuis heeft ongeveer 11 kinderen, klein en groot. 

Een van de oudere meisjes gaat de opleiding voor verpleegkundige doen in Shirati. Het weeshuis 

ligt bij Shirati en wordt vooral gemanaged door Mw. Leah Makoye. De vrouwen groep die dit 

project in Shirati begeleid, steunt ook wezen die thuis wonen. 
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15. Gehandicapten in Musoma, krijtjes machine  

 

In Musoma is een organisatie voor gehandicapten, Kikundi cha Walemavu Musoma, die met name 

geld verdient met het maken van krijtjes en schoenen.  Loes Buiskool heeft met enige hulp van 

dgWW geld gekregen van het Weeshuis Fonds  voor de aanschaf van een moderne krijtjes machine. 

Deze groep had hierom gevraagd omdat  hun handmatig gemaakte krijtjes door de scholen, hun 

afzetgebied, niet langer gewaardeerd werden. Zij wilden liever de machinaal gemaakte krijtjes omdat 

deze op het bord beter schreven en makkelijker in de hand lagen. Op de foto het moment dat de 

groep verteld wordt dat het geld er is en wordt overgemaakt.  Jumanne Magiri, op de foto helemaal 

vooraan in het witte overhemd, heeft het geld later in ontvangst genomen en zal ervoor zorgen dat 

de machine gekocht wordt.  De groep zal ook nog moeten zoeken naar een betere werkruimte, die zij 

niet meer met anderen hoeven te delen zoals nu het geval is. 

16.  Sedidea 

Rond Mugumu heeft Sedidea een netwerk opgebouwd om de gehandicapten in die regio op te 

sporen en waar mogelijk te helpen.  De vrijwilligers die voor Sedidea  in de regio werken, krijgen wat 

opleiding vanuit het Centrum dat in Mugumu is gevestigd naast het ziekenhuis en waar een vaste staf 

werkt. Er is daar een kleine werkplaats waar voorzieningen gemaakt kunnen worden en er wordt 

sociaal en soms wat therapeutisch advies gegeven. De staf bezoekt ook de vrijwilligers in de regio. 
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Door hulp vanuit de fondsen in Haarlem wordt het gebouw nu voorzien van  opvang voor regenwater 

en goede toiletten.  

 

 

De Stichting Sedidea Nederland steunt Sedidea Mugumu, toch blijkt het niet eenvoudig om in een 

grote regio deze mooie opzet goed te laten lopen, m.n. door beperkte financiële en materiele 

middelen. 

Tijdens ons bezoek aan Sedidea konden we praktische en administratieve adviezen geven. 

 

 


