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Doelstelling. 
De Werkgroep beoogt het vredes- en hulpwerk, dat doopsgezind WereldWerk onderneemt in het 
Mara District, te coördineren. 

 
Aandachtsgebied. 
Het gebied waar de aandacht op gericht is, is het Mara District in Tanzania, vlak onder de grens 
met Kenia aan het Victoriameer.  Het Mara District telt 1.743.830 inwoners, 97.000 huishoudens 
en het gemiddelde aantal personen per huishouden is 5. Het gemiddelde inkomen ligt onder de 
VN-armoede grens. Per vierkante kilometer wonen er ongeveer 80 mensen.  

 
 

Algemene probleemstelling betreffende de gezondheidszorg in het Mara district: 
 
In het Mara District is een laag gezondheidsniveau van het merendeel van de populatie. Daarbij 
leeft 42% van hen onder de armoedegrens van de VN van 1.90 dollar per dag. Zij kunnen ook 
particuliere zorg in beginsel niet betalen. Er zijn te weinig gezondheidszorg faciliteiten en er is te 
weinig gezindheidszorg personeel. Medicijnen zijn vaak niet aanwezig. Het aantal 
ziekenhuisbedden per hoofd van de bevolking is  
 
Ligging: 
De Mara Regio is onderverdeeld in 7 administratieve districten namelijk Musoma (landelijk en 
stedelijk), Bunda, Tarime, Serengeti, Rorya en Butiama. De totale oppervlakte is 21.260 
vierkante kilometer (iets meer dan  half Nederland). Het grootste deel is laagland en daarnaast is 
er een kleiner deel hoogland. Tanzania grenst aan  Uganda, Kenya, Burundu, Ruwanda, Congo, 
Malawi, Mozambique en Zambia.  
 
 
 
Mara Regio en de districten. 
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Bevolkingsgegevens van het Mara District (2012) 

 
Aantal mannen: 840,020 = 48.2 % 
Aantal vrouwen: 903.810 = 51.8% 
 
Op het platteland van Mara wonen 1.440.418 duizend mensen 
In de stad (Musoma) wonen 303.412 duizend mensen 

 

De leeftijdsverdeling is als volgt:  

   

  0-9 years 624,883 

  10-19 years 414,923 

  30-39 years 177,322 

  40-49 years 113,640 

  50-59 years 70,875 
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Landbouw en veeteelt 
 
De landbouw is erg afhankelijk van de regen. Als er genoeg regen valt is er genoeg te eten. Het 
kan echter zo lang heel droog zijn dat er geen eten meer te verbouwen is en dat het vee sterft. Er 
is nog wel vis uit het Victoria meer.  
Producten die in Tanzania verbouwd worden zijn: 
Katoen, tabak, zonnebloem(olie) en koffie. Verder cassave, zoete aardappels, mais, noten. 
Daarnaast diverse soorten groenten en fruit, rijst en bonen.  
Het (pluim)vee bestaat uit koeien (geen melkkoeien), geiten, schapen, kippen. 
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Aktiviteiten van dgWereldWerk in het Mara District 
De volgende projecten zijn aan de orde: 

 
Gezonheidszorg: 

1. Doopsgezinde Shirati Ziekenhuis in Shirati  
2. De Lepra afdeling van het Shirati Hospital, Leprosy Control Centre 
3. Doopsgezinde Nyerere ziekenhuis in Mugumu 
4. Gezondheidszorg centrum Bethsaida in Musoma 

 
 

 
 

Bethsaida Health Centre 
 
 
Scholing:  

1. Aidswezen Programma 
2. Adoptieprogramma. 
3. Technische School 
4. Kinderdagverblijf 
5. Scholarship Program voor hoger onderwijs.  

 
Landbouw (tractor) 

 
 

Binnen deze projecten is de hulp qua type en niveau afgestemd op de vraag. Alleen in onderlinge 
samenwerking met de lokale bevolking c.q. afgevaardigden, worden aktiviteiten ondernomen. 
Om die reden zijn de aktiviteiten zeer uiteenlopend. 
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Sponsoring. 
 
Behalve financiële steun van dgWereldWerk worden de projecten door velerlei sponsors 
gesteund, binnen en buiten doopsgezinde kringen. Het adoptieproject valt onder IMO 
(Internationale Mennonitische Organisation).  

 
Betrokkenheid doopsgezinde gemeenten. 
 
De doopsgezinde gemeente Den Haag is betrokken bij het ziekenhuis in Shirati en bij het 
Bethsaida gezondheidscentrum. 
De doopsgezinde gemeente Zaandam is betrokken bij het ziekenhuis in Mugumu. 
De doopsgezinde gemeente Baarn is betrokken bij het landbouwproject in Shirati. 
De doopsgezinde Gemeente Dordrecht is betrokken bij de Lepra afdeling.  
De doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is betrokken bij het Akelo Kinderdagverblijf. 

 
 

 
Akelo kinderdagverblijf 

 
 

 
Aidswezen programma 
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Organisatie en verantwoording van de Werkgroep. 
 

Twee keer per jaar worden onze projecten bezocht. Voorafgaand daaraan en na afloop komt de 
Mara werkgroep samen. Eenmaal ter voorbespreking en de andere keer ter evaluatie. Van deze 
werkbezoeken worden verslagen gemaakt die naar het bestuur van Wereldwerk gaan.  
De Mara werkgroep krijgt jaarlijks een budget toegewezen en kan binnen dat budget zelf 
plannen. Voor de werkzaamheden van de Mara werkgroep zoals hierboven genoemd zijn de 
leden gezamenlijk verantwoordelijk. Zij kunnen toelichting geven in een vergadering van 
dgWereldWerk op de aktiviteiten die de Werkgroep coördineert. Alle leden van de werkgroep zijn 
tevens lid van het Algemeen Bestuur van doopsgezind Wereldwerk.  

 
 

De leden van de werkgroep 
 
Els de Quant, lid dg gemeente Den Haag 

Sjoukje Wethmar, lid dg gemeente Den Haag 
Leo Bakker, lid dg gemeente Aalsmeer 
Jolande Amorison, lid dg gemeente Aalsmeer 

 
 

 
Leerlingen van de technische school 


