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Jaarverslag Mara werkgroep Tanzania 2018 

 

Leerlingen in Bethsaida 

 

“ Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in 

Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” 

Handelingen 1, vers 8 

 

Door: Jolande Amorison, Leo Bakker, Els de Quant en Sjoukje Wethmar 

Januari 2019 
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1. Inleiding 

In 2018 is de Mara werkgroep uitgebreid met twee nieuwe leden: Leo Bakker en Jolande Amorison, 

beiden zijn zij lid van de Doopsgezinde Gemeente  Aalsmeer. 

De projecten die doopsgezind Wereld Werk heeft in Tanzania hebben we verdeeld met dien 

verstande dat we altijd, als we hier zijn, langs alle projecten gaan. 

De verdeling is als volgt: 

Leo Bakker: technische school met dormatory 

Jolande Amorison: Akelo kinderdagverblijf en het aidswezen programma 

Sjoukje Wethmar: het adoptie programma 

Els de Quant: Het Shirati ziekenhuis, het Leprosy Control Centre (de leprapatienten),  Bethsaida en 

waar nodig het scholarship programma. 

Allen zullen met ingang van 2019 hun eigen deel van het jaarverslag maken, dat gezamenlijk het 

Mara jaarverslag zal vormen.  

De begroting zal gezamenlijk worden opgesteld en wordt  begin augustus bij de penningmeester van 

doopsgezind Wereldwerk  ingeleverd ter bespreking en goedkeuring op de AB vergadering in 

november.  

Vergaderingen vinden vier maal per jaar plaats: voor en na ieders werkbezoek. 

De werkbezoeken zijn als volgt ingedeeld: 

Els en Robbert de Quant gaan aan het begin van ieder jaar. Leo en Jolande gaan rond 

augustus/september. Sjoukje gaat naar eigen inzicht en kunnen. Wij allen gebruiken het huis van 

Robbert en Els in Tanzania. 

De dgWW auto staat op de parkeerplaats van het Shirati ziekenhuis als wij hem niet nodig hebben.  

Als wij de auto nodig hebben huren wij Abdallah als chauffeur van het Shirati ziekenhuis. Hij komt 

dan met de auto. Hij zorgt ook altijd voor de auto, of wij er nu wel of niet zijn.  

Het onderhoud en de verzekering van de auto is voor kosten van dgWW.   
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1. Musoma 

Bethsaida, 

Voor Bethsaida is in 2018 de Stichting Vrienden van Bethsaida opgericht met een ANBI status. Het 

bestuur, vijf leden of vrienden van de Doopsgezinde Gemeente te Den Haag, is al een keer bij elkaar 

geweest. Het doel van deze Stichting is met name fondsenwerving.  

Voor meer informatie zie de website van Bethsaida: www.bethsaidachd.org.  

Er is al een flink begin gemaakt met de nieuwbouw bij Bethsaida. Bethsaida kon echter alleen een 

bouwvergunning krijgen mits er een verlosafdeling gebouwd zou worden bij de moeder-en kindzorg 

afdeling. Dat betekent dat het project  zo’n € 13.000,00 duurder is geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe verpleegkundige van de moeder-en kind afdeling is eigenlijk een verpleeghulp en 

funcioneert niet goed. We hadden een goed gekwalificeerd verpleegkundige maar die is ingewisseld 

met onze huidige. Millicent,de leidinggevende, is al diverse keren naar de Municipal Nursing Officer  

geweest om e.e.a. terug te draaien maar  zonder succes. Ook co-direkteur Magiri heeft het 

geprobeerd (ook al omdat beide verpleegkundigen niet van werkplek wilden ruilen) echter ook 

zonder succes.  

De zwitserse fysiotherapeute Lisa Ringli is in januari 2019 gekomen en werkt nu samen met een van 

de Bethsaida verpleegsters om haar het vak te leren. We hebben een ruimte in Bethsaida 

vrijgemaakt voor fysiotherapie. De daar achtergelaten materialen van Sjoukje kunnen nu goed 

gebruikt worden en de patienten kunnen nu ook naar Bethsaida komen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bethsaidachd.org/
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Er zijn ook twee derdejaars HBO verleegkundigen geweeest voor twee maanden. Van de HBOV 

opleiding in Utrecht. Mits er goede feed-back komt wordt Bethsaida op de lijst geplaatst voor een 

Minor stage van deze studenten in het buitenland.  

Omdat er steeds vrijwilligers zijn en Lisa drie jaar blijft, heeft Bethsaida een huis voor hen gehuurd. 

Dat ligt op 15 minuten loopafstand van Bethsaida. Het huis heeft 3 slaapkamers met een badkamer, 

een kleine kamer en een keuken.  

 

Er ligt een voorstel bij MCC voor ondersteuning van de thuiszorgafdeling in de vorm van menskracht 

en benzine. Daar wordt in februari 2019 over gesproken.  

 

Running for walking: ons operatieprogramma 

Er zijn drie kinderen met een club-voet geopereerd uit dit  

budget. Allen maken het goed.  

Het jongetje Samuel (rechts) is daar één van.  

 

Adoptie programma. 

Iedere keer proberen we alle kinderen te zien. Er zitten soms wisselingen in de groepen. Maar over 

het geheel genomen draait dit programma goed. Er is een groep in Dar es Salaam en een groep in 

Musoma. Els is op de terugreis in november 2018 in Dar es Salaam langs Bishop Nelson Kisare 

gegaan. Wegens vertrek  van naar elders van John Wambura leidt hij nu het programma in Dar es 

Salaam. Dit was een nuttig bezoek. Het adoptieprogramma in Musoma wordt geleid door Rafael 

Magiri. Hij is tevens het wijkhoofd in Bukanga, waar ook het huis staat dat wij gebruiken.  
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Hieronder een paar van de Dar es Salaam adoptie kinderen met Bishop Nelson Kisare linksachter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptie kinderen uit Musoma  met links hun coördinator Rafael Magiri 

 

2. Shirati 

Technische school 

Na de start 2-3 jaar geleden is nu het volgende op orde: 

De gebouwen, klaslokalen, buiten werkplekken en kantoorruimte zijn afgemaakt. De KMT heeft voor 

het bedrag van 2018 (€ 3.000,00) gedetailleerde verantwoording afgelegd. Voor 2019 is door 

Wereldwerk weer € 3.000,00 begroot voor de school. 

 In het kantoor is tevens het computerlokaal. De container zag er geordend uit.  Het is Leo opgevallen 

dat er ook heel veel oude machines tussen zitten die eigenlijk geen nut meer hebben en niet gebuikt 

kunnen worden, zoals een oscilloscoop.  

Wat er nu draait zijn de 2 jarige cursussen op het vocational training centre (VTC). Op niveau 1 en 2. 

Dat is te vergelijken met een VMBO niveau.  
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De richtingen zijn mechanica, lassen, houtbewerking, textielopleiding, secretariaat , electrische 

installatie. Na het tweede jaar volgt een landelijk examen.  Onderdeel van de opleiding is ook Engels, 

maatschappijleer, computerkunde en technisch tekenen. 

Korte incidentele cursussen  zijn computerkunde en rijlessen. 

Het VTC heeft momenteel 6 docenten, inclusief het schoolhoofd en de onderwijs coördinator. 

Voor de 2-jarige cursus zijn er momenteel 48 studenten aangenomen. 36 In jaar 1 en 12 in jaar 2. 

Daarnaast zijn er 16 studenten voor de korte cursussen aangenomen.  

Problemen en oplossingen:  

De oplossingen zijn erop gericht de school als geheel op een hoger niveau te tillen. 

1. Met name in het tweede deel van het eerste schooljaar haakt de helft van het aantal 

leerlingen af van wege problemen met het voldoen van het schoolgeld. Mochten ze geld 

vinden dan kunnen ze terugkomen. Door het te sterk wisselen van de aantallen studenten op 

deze manier staat de continuïteit van zowel het onderwijs als de school onder druk.  

Optie voor oplossing: een fonds oprichten voor additionele hulp voor het schoolgeld. Voor diegenen 

die problemen hebben. Met de kerk is afgesproken dat zij de ouders bij elkaar roepen om deze 

problemen te bespreken en te bekijken wat de ouders kunnen doen en wat de kerk kan bijdragen.  

Er een groot tekort aan adequat leer, - en praktijkmateriaal. Zoals leerboeken, materialen voor 

praktijkopdrachten, b.v. voor de automechanic workshop. Daar is nog helemaal geen materiaal. 

Optie voor een oplossing: de staf stelt een lijst op van allebovengenoemde benodigde materialen. De 

DG  Aalsmeer wil bekijken of ze dit kunnen bekostigen tot een maximum bedrag van €. 5.000,00. 

2. Veiligheid en onderhoud. Er wordt niet voldoende aandacht besteed aan veiligheid en 

onderhoud. Beschermende brillen of handschoen b.v. worden nauwelijks gebruikt. De 

stopkontakten zijn hier en daar kapot. Men stopt er dan gemakshalve losse draadjes in.  

Optie voor een oplossing: Dit hebben we besproken  met de schoolleiding en de KMT. Het is een zaak 

van de schoolleiding, het bestuur van de school en de KMT. Het Hoofd Technische Dienst  van het 

ziekenhuis zit hier ook in.  
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   Studenten met Leo Bakker 

 

3. Zowel het niveau van het onderwijs als van de organisatie van het onderwijs is nog erg 

basaal. De kwaliteit moet omhoog. Dit is een belangrijk punt voor de komende jaren. 

Optie voor een oplossing:   

 Vrijwillige leraren vanuit Nederland te laten helpen.   

 Proberen een ROC te benaderen om het project te adopteren om vrijwilligers te 

sturen.  

 Stages van  onderwijs assistenten te regelen. Dat is een vier jarige opleiding op het 

ROC.  

Dormatory. 

Het plan is om  de ooit opgeknapte schoolgebouwen/leprahuisvesting, te gebruiken als dormatory 

(slaapgelegenheid) voor de school. Er zijn diverse stappen gezet: 

De geestelijk zieke vrouw die daar woonde en veel vernield had, is opgehaald door haar familie. 

De gebouwen zijn schoongemaakt en er woont nu een vrouw die alles bewaakt en schoonhoudt. 

Er moet nog een flinke hoeveelheid reparaties uitgevoerd worden waaronder de electrische 

bedrading.  

Er staat op de Mara begroting 2019 een bedrag van € 3.000,00. Dat moet genoeg zijn.  

Zappe Kindergarten. 

De verantwoordelijke persoon voor Zappe Kindergarten is Nyamusi Magati. Met hem en Mr. Uhuru, 

de manager, heeft een gesprek plaats  gehad waaruit bleek dat er enige problemen zijn gerezen. De 

gebouwen  zijn erg oud en voldoen niet meer aan gestelde eisen. 

 Het aantal kinderen loopt terug omdat er een aantal creches van de overheid zijn geopend die gratis 

zijn. Daarmee dalen ook de inkomsten. Een gedeelte van de gebouwtjes wordt nu verhuurd. 
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Afgesproken is dat de schoolleiding de ouders zal informeren dat de school per 1 januari 2019 sluit. 

Daarmee eindigt natuurlijk ook de financiële steun van Wereldwerk.  

“Onze Tractor” 

De dg Baarn heeft vroeger een tractor gedoneerd toen we nog het RIFA landbouw project hadden. 

Dat project bestaat niet meer maar de tractor nog wel, hoewel deze tal van nieuwe onderdelen nodig 

heeft. Die onderdelen zijn nu weer aangeschaft met hulp van de dg Baarn; het ging immers om “onze 

tractor”. Hierna kan hij weer volop ingezet worden voor iedereen die, tegen vergoeding, zijn land wil 

omploegen met de tractor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els met Nyamusi Magatti. Zijn vader startte het Rifa landbouwproject met de tractor. Helaas overleed 

hij. Een van zijn zonen, Nyamusi, neemt de verantwoording  nu van hem over,  
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Akelo kinderdagverblijfdagverblijf 

Akelo wordt gerund door oud-bisschop Nyagwegwe, die daar ook heel wat eigen geld in stopt. Het 

geld tekort vult hij momenteel aan met de verhuur van zijn huis in Dar es Salaam. Er is één kleuterjuf, 

twee vrijwilligers en wat ondersteunend personeel. Het ziet er heel schoon en georganiseerd uit met 

allemaal blije kinderen! Kinderen kunnen er vanaf 3 maanden naar toe, tot ze naar school gaan. Ze 

leren op een speelse manier allerlei vaardigheden. Het zijn veelal kinderen van werkende moeders 

en grootmoeders. Er zijn 30-40 kinderen. 

Probleem:  

Er is een tekort aan geld om voldoende eten aan te schaffen voor de kinderen. Het is de bedoeling 

dat de kinderen ’s morgens pap krijgen, ’s middags een maaltijd en voor ze weer opgehaald worden 

nog fruit. We hebben besproken dat we proberen  een aanvulling op het voedsel budget te doneren. 

Na aftrek van de kosten blijft er een tekort over van € 260,00 per maand. 

Optie voor oplossing: Mogelijk kan dit een adventsproject zijn voor de DG Aalsmeer. 

 Jolande Amorison 

 

 

 

 

 

 

                                       Jolande Amorison 

Leprapatiënten 

Het Leprosy Control Centre heeft een paar jaar geleden van een 

Duitse organisatie een groot huiis gekregen, naast het 

ziekenhuis, waar de nog overgebleven leprapatiënten 

wonen.  De ongeveer 12 patiënten verblijven er min of 

meer permanent. Er komt dagelijks een verpleegkundige 

voor behandeling van wonden en ’s nachts is er iemand die kan 

helpen waar nodig. Ter plekke wordt gekookt voor iedereen. 

De laatste jaren is het aantal patiënten gelukkig afgenomen 

maar volgens de arts van Shirati lijkt Lepra weer vaker voor te 

komen.  

We konden één patiënt erg blij maken door een busreis onder 

begeleiding te financieren naar zijn familie. Zijn familie heeft hem echter afgewezen en nu is hij weer 

terug in Shirati. Ook zijn we begonnen deze groep te helpen met geld voor eten en drinken.  
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Een lid van de dg Dordrecht heeft daarvoor al twee keer € 350,00 geschonken. Deze mensen zijn daar 

ongelooflijk dankbaar voor.  

Aidswezen programma 

Dit programma valt onder de KMT Shirati en is besproken met Bisschop Kateti , zijn secretaris en de 

boekhouder. Van de € 10.000 voor 2018 gaan 189 kinderen naar diverse basisscholen en middelbare 

scholen. Er is iemand die dat allemaal nauwkeurig bijhoudt, we hebben de lijsten met scholen en 

leerlingen bestudeerd.  

Eten met de weeskinderen in 

het community Centre. 

 

 

 

 

 

Shirati ziekenhuis. 

DgWW heeft € 10.000,00 gedoneerd om een middeleeuwse sterilisatiemachine te vervangen door 

een nieuwe met meer dan 100 liter inhoud. Die is inmiddels gevonden en zal gekocht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oude sterelisator    Dr. Bwire Chirangi, medisch directeur van het Shirati 

      ziekenhuis met zijn vrouw Violeth Kessy, manager 

      van het leprosy Control Centre 


