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Deelnemers aan de reis maakten per dag een verslag. Deze verslagen, die in omvang en aard 
natuurlijk verschilden, zijn hieronder bewerkt weergegeven om een minder omvangrijk 
verslag te krijgen. Her en der zijn kennelijke foutjes in namen en plaatsen gecorrigeerd. 
 
Deelneemster Rinske Phaff schreef daarnaast een blog, minder technisch, meer 
beschouwend. Met haar toestemming is deze tekst ook gebruikt. Haar teksten zijn cursief 
weergegeven. 
 

 
 
Afrika, m'n eerste verwonderingen 
Woensdag 5 oktober, 4:30 uur gaat de wekker. Vandaag is de reis van WereldWerk, die ik 
maak voor Menno's Global Village, begonnen. Al voordat die begon bleek alles anders te 
lopen dan verwacht. Zo ben ik nu als enige 'jongere' mee. Best spannend! 
In mijn hoofd bezig met hoe ik me aan kan passen aan weinig zekerheden, zal deze reis een 
oefening worden in geduld en flexibiliteit. Waar in Nederland de procedures om door de 
douane te komen stap voor stap voor me uitgestippeld worden, kom ik in Dar Es Salaam, 
Tanzania aan en moet ik maar kijken hoe 't loopt. 19 Vingerafdrukken en 2 foto's verder, 
koffers nog even door de scanner en we konden om 23:00 uur lokale tijd op zoek naar een 
meneer met een bordje waar iets op zal staan als "WereldWerk", "Doopsgezinden" of 
"Mennonite". We vonden het bordje "Robbert de Quant" (1 van de reisleiders) en worden 
opgevangen door bishop Steven W. Mang'ana. Ons wordt verteld dat we naar een ander 
hotel gaan en we stappen in een busje. 
 
Prachtige kamers en we besluiten om op 't terras nog even met z’n zevenen te proosten op 
het avontuur. Naar onze kamer lopend komen we een krab tegen. Zitten we dan zo dicht bij 
zee? 
De volgende ochtend schrikken m'n kamergenootje en ik wakker. Hebben we de wekker wel 
goed gezet? Het blijkt dat we nog een uurtje hebben. Voor ik de slaap weer kan vatten besef 
ik dat 't geluid dat ik hoor niet de airco kan zijn. Voordat m'n gedachten zelf vreemde beelden 
bij het geluid gaan vormen besloten om maar even op het balkon te kijken. Tot mijn grote 
verrassing kijk ik uit over een prachtig hotelcomplex, zwembad en... de zee! 
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T.I.A. 
Geproost op avontuur en met het voornemen om geduld en flexibiliteit te trainen, werd ik op 
mijn wenken bediend. Na een duik in het zwembad, ontbijt en het fotograferen van een 
Dhow op 'de zee', wat de Indische Oceaan bleek te zijn, zijn we vertrokken naar het vliegveld. 
Daar aangekomen hebben we de Bishop een cadeau overhandigd, foto's gemaakt en heeft 
hij ons uitgezwaaid. Ingecheckt en wel vinden we Bert en Christien Duhoux en lijkt onze 
vlucht op tijd te vertrekken, dus hebben we op ons gemak onze lunch gegeten en heb ik zelfs 
m'n eerste Samosa op. 
 
Tijdens de vlucht blijkt er wat fout te zijn en zijn we teruggevlogen. Daar stonden we dan 
weer in Dar Es Salaam. Duidelijkheid duurt hier even en ons geluk was dat Roel naast een erg 
interessante dame in het vliegtuig zat, waardoor zij bij ons aan tafel kwam zitten en haar 
verhaal deed. 
Zo vertelde deze Catherine N. Ruge haar verhaal. Ze is weggelopen op haar 12de voordat ze 
besneden zou worden. Op jonge leeftijd nam ze dus al het risico om tot een outcast te 
worden. Vanuit de organisatie Girls Education Support Initiatives mag ze haar verhaal doen 
en kreeg ze de kans om te studeren. 
Deze kans is prachtig vanwege 2 redenen; 
1. Ze dient als voorbeeld, omdat ze toont dat je wel succesvol kan zijn als onbesneden vrouw. 
2. Ze kan meiden onderwijzen over thema's als vrouwenbesnijdenis, niet te jong trouwen en 
uitleggen hoe realistisch de bedreigingen zijn. 
De campagne wordt nu dan ook op scholen gevoerd onder het motto 'meiden hebben hun 
lichaam, hun eigendom en hun eigen keus'. 
Helaas zijn tradities (zoals de vrouwenbesnijdenis, maar ook ons Sinterklaasfeest) niet 
zomaar te veranderen. Ook niet te missen dat er een economisch aspect aan zit. Ze 
ondervindt er dan ook weerstand van in haar leven en moet zich presenteren als een sterke 
zelfbewuste vrouw wat niet altijd een makkelijke positie is in Afrika. 
 
Onze ontmoeting met Catherine was niet enkel educatief. Ze heeft ons ook enorm 
ondersteund in het vervolg van de reis, want misschien denk je dat je er met een 
terugkerende vlucht wel bent, maar niets is minder waar. We pasten namelijk niet allemaal 
in het vliegtuig naar Mwanza waardoor we opgesplitst zijn. Onze bagage blijkt niet 
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meegekomen te zijn en het blijkt een grote puzzel te zijn om alles weer zo te krijgen om het 
programma weer op te kunnen pakken en allen met bagage in Musoma te komen. 
Daar zitten we dan met een deel in weer een ander luxe hotel af te wachten hoe dit avontuur 
vervolg krijg. 
 
Een ding is mij inmiddels geleerd en neem ik ten harte; This is Africa. Vandaar dat er bij elke 
verbazing iemand al zuchtend benoemt 'T.I.A.'..  
 

                     

 
 
7 en 8  oktober Karibu 
Is het niet links- dan wel rechtsom en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. We zijn weer 
compleet, iedereen heeft al z'n bagage en we zijn daadwerkelijk aangekomen in Musoma en 
hebben ons bij Els en Robbert gevoegd. 
 
De reis van Mwanza naar Musoma ging uiteindelijk per jeep. Ik moet toegeven dat ik hier ook 
pas het echte besef krijg in Afrika te zijn. Denk dan aan de markante koppen, lemen hutjes, 
golfplaatdaken, waterputten en prachtig geklede vrouwen. Niet alleen prachtige kleding 
eigenlijk... man wat zijn deze mensen knap! 
 
Met enige aanpassingen kunnen we dan toch als echte Hollanders aan ons programma 
beginnen. Allereerst een staatsiebezoek aan KMT (Kanisa la Menonite Tanzania), waarbij 
Musa Marwa (plaatsvervangend secretaris van de KMT) en Deacon Magiri (secretaris van de 
KMT) ons inlichten over het ontstaan en de rol van de doopsgezinde kerk in Tanzania. Voor 
sommigen van ons een beetje een verplicht nummer, maar prima te doen, wetende dat we 
hierna naar een project gaan waar we erg naar uitkijken. 
 
We bezoeken namelijk Mama Harriet. Dit is een project dat een vrouw, genaamd Martha, 
zelfstandig is gestart. Ze haalt meiden tussen de 16-18 jaar, die op school zijn uitgevallen en 
in sommige gevallen hun lichaam verkopen voor inkomsten, van straat en leert ze in een jaar 
een goede kleermaakster te worden. Zo zijn ze in staat om nadien toch eigen inkomen te 
genereren. We vinden dit allemaal een mooi project en hebben wat garen en dergelijke bij 
ons ter ondersteuning. Maar het meest helpend is misschien wel het gesprek dat we gevoerd 
hebben, waarbij er opties aangedragen worden m.b.t. microkrediet voor een eigen 
naaimachine. Dit is iets wat zij weer zelf verder kunnen brengen. 
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Hierna bezoeken we Bethsaida. Het ziekenhuisje, dat opgebouwd is door twee leden van de 
Tanzaniaanse Mennonite Church en Els de Quant, lid van de DG Den Haag. Vanuit Bethsaida 
krijgen we gelegenheid om 3 gezinnen met gehandicapte gezinsleden te bezoeken die 
worden verzorgd vanuit het thuiszorgproject. Het thuiszorgproject is het oogappeltje van Els 
en een heel nieuw concept hier in Afrika. Dit blijkt een groot succes, omdat mensen meer in 
beeld zijn en er dus ook eerder gesignaleerd wordt. Over het algemeen lopen mensen lang 
rond met hun klachten, omdat zorg duur is. Echter wanneer je tijdig helpt zijn de kosten veel 
lager dan wanneer een ziekte zich heeft doorontwikkeld. Het proces is wel lastig, omdat de 
regering strenge regels heeft en het principe van thuiszorg nog niet omarmt. 
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Ik durf deze 3 bezoeken te omschrijven als aangrijpend. Voor mij zit de verwondering hier in 
Afrika met name in het contrast en dat grijpt me aan. Zo ook hier. Tijdens deze bezoeken 
wordt telkens benoemd "karibu" (welkom). Een beetje opgelaten stap ik dan binnen in een 
klein stenen vertrek, waar wij met de gehele groep vooral niet mogen blijven staan en 
allemaal een zitplek krijgen aangereikt. Alle buurkinderen komen ons ook even bewonderen 
en sommige mannen willen maar al te graag mijn contactgegevens. 
 
Hoe ongemakkelijk soms ook, ik krijg oprecht het idee dat we enorm welkom zijn, al kunnen 
we nog zo weinig doen. Het blijkt een kwestie van het aanpassen van mijn westerse 
mentaliteit. Het liefst zou ik de wereld redden, maar bij gebrek aan die mogelijkheid moet ik 
maar denken dat de aandacht voor elk van hen al de wereld voor hen betekent en we 
mogelijk met het uitdelen van een banaan aan al de kinderen ze toch even een 
geluksmoment hebben bezorgd en een lach op 't gezicht toveren. 
Dat mij dit gegund is te doen, laat me dan ook met regelmaat zeggen: 'asante', dankjewel! 
 
Zondag 9 oktober 2016  Pauline Biesiot.  
 
Het ontbijtbuffet in ons hotel in Musoma bevatte voor ons wat ongebruikelijke ingrediënten: 
vissoep, gefrituurde aardappelen, gefrituurde brooddeegballen, en een soort spaghetti. 
Gelukkig werden er op verzoek ook omeletjes gemaakt en pannenkoekjes en was er veel 
fruit zoals bananen, watermeloen en mango zodat we toch met een goed ontbijt op de deur 
uit gingen op weg naar de kerk in Musoma. Toen we daar tegen 10.00 aan kwamen was er 
buiten voor de kerk al een grote groep kinderen verzameld die op plastic stoeltjes in de 
schaduw onder de boom zaten. Onder leiding van de juffrouw begonnen ze met zingen, 
klappen en zelfs springen aan hun zondagschool. 
Ondertussen hoorden we vanuit het kerkgebouw al prachtig gezang klinken van de 
volwassen kerkgangers die ook aan hun zondagschool waren begonnen. Toen Els en Robbert 
aankwamen werden we hartelijk ontvangen en naar binnen geleid waar we op de voorste 
twee rijen mochten plaatsnemen. 
Er werd de gelijkenis van de talenten (Mat. 25: 14-30) behandeld. Na de lezing en de uitleg 
werden de kerkgangers uitgenodigd om vragen te stellen of commentaar te geven en alles 
werd vertaald van het Swahili in het Engels. Ook wij werden daartoe uitdrukkelijk 
uitgenodigd en opmerkingen van enkelen van ons werden weer in het Swahili vertaald. 
Om half 11 kwamen de kinderen van de zondagschool weer de kerk in en begon de dienst. Er 
werd muziek gemaakt en gezongen door een bandje met enkele zangers en zangeressen en 
er werd gedanst door een groep leden van alle leeftijden voorin de kerk. Tussen de lezingen, 
preek en gebeden door werd er ook gezongen met de hele gemeente.  
 
Wij hebben ook nog enkele Nederlandse en Engelstalige liederen ten gehore gebracht, o.a. 
“De winden Gods”, waarnaar aandachtig werd geluisterd en met applaus werd bedankt. De 
dienst duurde ruim 2,5 uur en al die tijd bleven de kinderen rustig en netjes op hun plekje 
zitten. 
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Na de dienst hadden we een gesprek met de wnd. bishop, de deacon, de pastor en de 
“elders” (ouderlingen) waaronder ook enkele vrouwen. Er werd uitleg gegeven over de 
plannen voor een nieuw te bouwen kleuterschool op het terrein achter het kerkgebouw en 
om “ondersteuning” gevraagd. Ook wisselden we ervaringen uit over de aanwezigheid van 
de jeugd binnen onze kerken. Daar hebben ze in Tanzania niet over te klagen en daar kunnen 
wij nog wel wat van leren. Eenmaal buiten gekomen werden we nog geïnformeerd waar de 
bouwplannen voor het schooltje gerealiseerd zouden worden. Al met al een zeer hartelijke 
ontvangst, al duurde het geheel wel wat lang. 
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Om half 3 kwamen we aan bij het huis van Els en Robbert de Quant voor de lunch. We 
hadden inmiddels behoorlijk trek gekregen maar veel tijd om van het heerlijke zelfgebakken 
brood met kaas te genieten was er niet want de kinderen van het IMO Adoptionprogram 
zaten al op ons te wachten. 
Els liet zich over ieder kind informeren hoe de vorderingen op school waren en vroeg elk 
kind naar hun toekomstplannen of welk beroep ze later wilden uitoefenen. Met elk van de 
18 kinderen werd apart een gesprekje gevoerd.  
Het was aandoenlijk om te zien hoe gespannen en/of verlegen sommige kinderen waren, 
meestal verdween dat na een paar minuten. Paulina Roozemeyer heeft van elk kind een 
mooie foto gemaakt die inmiddels bij hun brief aan de adoptieouders is gevoegd.  
Al deze kinderen worden uitstekend gemonitord door Rafael Magiri, de wijkoudste, die ook 
controleert of ze daadwerkelijk naar school gaan en hoe de resultaten daarvan zijn. Hij houdt 
de administratie bij van het Adoptieproject in Musoma en Bukanga. Er waren diverse 
kinderen die door hun studiefinanciering een goede opleiding konden volgen en van plan 
waren om verder te leren op HBO- of universitair niveau. Daarvoor kunnen ze eventueel een 
beroep op het Scholarship programma van DG WW doen. 
Na het nuttigen van een flesje frisdrank en een banaan en het maken van enkele 
groepsfoto’s gingen de kinderen weer weg. Wij hebben nog even doorgepraat over wat we 
gehoord en gezien hadden onder het genot van een heerlijk glas wijn en zijn toen met z’n 
allen vertrokken naar een restaurant in Musoma voor het diner. 
Een gezellige afsluiting van deze inspirerende dag. 
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Weerzien 
Ik had het geluk dat ik in 2013 de mogelijkheid had om met de doopsgezinde-zending mee te 
doen aan het project 'strangers no more' (SNM. Deze uitwisseling vond plaats in Guatemala 
en hier troffen jongeren elkaar uit Indonesië, Midden-Amerika, Zambia en dus Nederland en 
Tanzania. Via Facebook hebben velen van dit project nog contact met elkaar en soms zelfs 
via Skype. 
Na de afsluiting ga je uit elkaar in de veronderstelling dat je elkaar niet meer zult zien, maar 
als God het wil komen we elkaar misschien nog eens tegen. Nu ik de reis naar Tanzania in het 
vooruitzicht had, kon ik het dan ook niet laten om contact op te nemen met Phillip, 
deelnemer uit Tanzania van SNM. .. Hij was laaiend enthousiast en vond het hartstikke tof 
dat ik zijn vrouw en kind wilde ontmoeten. .. ’s Avonds … blijkt Phillip met vrouw en kind in 
Musoma te zijn. We spreken af dat zij morgen met ons naar de kerk in Musoma zullen gaan 
en ik daarna met hen mee zal gaan naar Bunda om zijn woning en werk te zien. 
 
De zondag wordt een waanzinnig speciale dag voor me. 's Ochtends zitten Phillip en zijn 
vrouw Josephine met ‘little Michael’ al op ons te wachten aan het barretje en krijg ik gelijk 
Micheal op schoot. Het is een prachtig mannetje. Met heel de groep rijden we naar de 
doopsgezinde kerk waar we participeren aan de zondagsschool.  
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10 oktober 2016 Feest in Shirati  
Op maandag rijden we al vroeg naar Shirati. In deze plaats zullen we ons de komende week 
ophouden. Hier blijkt het startpunt te liggen voor de Tanzaniaanse Doopsgezinden. Die 
kwamen hier over het Victoriameer vanuit het Westen aan land. Zo ligt hier bijvoorbeeld de 
eerste Tanzaniaanse doopsgezinde Bishop Zedekiah Marwa Kisare begraven, die de 
overgrootvader van Josephine is (de vrouw van Phillip, zie hierboven). Hopelijk begrijp je dat 
we ons in deze broedplaats dus wel een weekje weten op te houden. 
 
Deze maandag staat in het teken van officiële openingen. Er is het afgelopen jaar aan flink 
wat projecten gebouwd en nu er een delegatie Nederlanders naar Shirati is afgereisd is het 
tijd om 3 van deze projecten feestelijk te openen. 
 
We starten bij de technische school. Hier worden we feestelijk onthaald door een stel jongens 
die zich verkleed hebben en met geïmproviseerde instrumenten ons toezingen. We worden 
naar een prachtige oude boom geleid, in de schaduw waar we welkom worden geheten. Dan 
trekken we voort naar het grote gebouw waar het officiële gedeelte is. Toespraken van 
Bishop Nyagwegwe en Bert Duhoux als voorzitter van WereldWerk. Daarbij is de plaquette 
door Evelien Joor en Bert onthuld. Wat uiteraard een speciaal moment is.   

Wat mag ik mezelf enorm gelukkig prijzen dat ik hem 
heb mogen zien, hoe Phillip leeft, en met hem gebruik 
kon maken van het reguliere openbare vervoer en zelfs 
een stukje achterop de motor door het Afrikaanse land 
gescheurd heb om zijn werkplek te kunnen zien. Dat is 
een eigen ICT-bedrijfje.  
 
Enorm trots ben ik dat hij dit weer op heeft weten te 
bouwen na zijn verhalen in Guatemala. Emotioneel 
was ik dan ook toen deze dag er weer opzat en we 
afscheid namen. Als God het wil zien we elkaar nog 
eens. Ik hoop dat dat Gods wens is. In de tussentijd ga 
ik van de aan mij geschonken grote lap Afrikaanse stof 
een prachtig kledingstuk laten maken, zodat ik in 
gedachten nog vaak daar in Bunda kan zijn... 
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Daarna krijgen we een rondleiding. De studenten maken hun eigen tafels, stoelen en banken 
en zo zal er de komende tijd hard gewerkt worden aan de school. Er zal altijd nog wel 
interesse zijn naar materialen en mensen die hun expertise daar zullen willen delen. Zo laten 
de studenten zien hoe ze elektrisch lassen. 
 
Vervolgens rijden we door naar het kinderdagverblijf. Hier wordt nog hard aan gewerkt, 
maar het gebouw staat en ze zijn nu bezig aan de buitenbox. Anna en ik hadden de eer om 
dit prachtige project te openen. Helaas kon Anna niet mee op deze reis, maar in gedachten is 
ze er zeker bij en ik onthul de plaquette met een foto van haar in mijn hand. Toch wel een 
rare gewaarwording om je naam op zo'n project in een ver oord te zien staan. Anders dan de 
opening heb ik geen bijdrage gehad aan dit project. 
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Het is noemenswaardig dat de Bishop dit geïnitieerd heeft, omdat hij zelf geconfronteerd is 
met het overlijden van zijn kinderen en met de kleinkinderen achterbleef. Dit bemoeilijkt het 
leven, omdat de zorg voor kinderen intensief is en het je af kan houden van je werk. Met het 
kinderdagverblijf wil hij een plek bieden aan ouders en grootouders om hun klein grut op te 
vangen, zodat ook zij de mogelijkheid hebben om te werken. Hij zal hier zelf na zijn emeritaat 
in november 2016 vrijwilliger zijn. 
 
Als afsluiting gaan we naar de opening van het project van de vrouwengroep. Hier in Shirati 
is een vrouwengroep opgericht met een aantal doelen, zich te ontwikkelen, elkaar te 
onderwijzen, kennis te verspreiden en om elkaar te ondersteunen. Dit doen ze onder andere 
door te studeren uit een in het Swahili vertaald boek met als titel 'Daar waar geen dokter is'. 
Een prachtig initiatief waar vrouwen elkaar bekrachtigen en samen sterk staan. 
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De wens is om dit ook zo vorm te geven dat ze met elkaar kunnen samenwerken om 
inkomsten te genereren. In Musoma hebben zij een voorbeeld gezien van een bruidswinkel en 
dit heeft hen geïnspireerd om zelf een trouwzaak te starten. Hier verkopen ze stoffen, maken 
ze kledij en verzorgen ze het eten en de locatie. Er liggen onder andere 2 waanzinnige stoffen 
en een lieve dame uit deze groep die zelf ook waanzinnig gekleed is zal hier voor mij 2 jurken 
van maken. Dat is dus nog even afwachten tot ik straks ook een feestelijke Afrikaanse outfit 
heb! 
 
Dinsdag 11 oktober 2016 Roel van der Wal 
Na het eenvoudige ontbijt (een koude, vrij dikke en stugge chapatti, een zonder ei bereidde 
pannenkoek, met twee stukken banaan, gekookt ei en nog een halve banaan, koffie en thee) 
lopen Cornelia, Evelien, Theo en ik naar het ziekenhuis van de Kanisa Mennonite ya Tanzania 
(KMT) in Shirati voor een bezoek. Op de muur van het ziekenhuis langs de weg zijn vier grote 
schilderingen als stripverhalen aangebracht in fraaie, sprekende kleuren met verklarende 
teksten in het vak ernaast. In beeld en woord wordt voorlichting gegeven over 
veelvoorkomende gezondheidsproblemen: malaria, bilharzia, het belang van gekookt schoon 
water in het algemeen (als ik de afbeeldingen goed begrijp, de teksten zijn in het Swahili). Dit 
is het ziekenhuis waar Els een jaar lang les heeft gegeven op de verpleegstersschool die aan 
het ziekenhuis is verbonden.  
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Bwire Chirangi is de algemeen directeur en geneesheer-directeur van dit ziekenhuis. Het 
terrein van het Bethsaida ziekenhuis in Musoma is gebouwd op grond van zijn familie, op de 
binnenplaats van het ziekenhuis ligt het graf van zijn vader. Musuto Chirangi, zijn oudere 
broer, is geneesheer-directeur van het ziekenhuis in Mugumu, dat we later op deze reis 
zullen bezoeken.  
 

 
 
Bwire is getrouwd met Violeth, die we gisteren bij de technische school al ontmoetten, zij 
werkt als HRM-manager op de leprozenafdeling in het ziekenhuis. 
Hoewel we om 10.00 uur worden verwacht, komt de tweede auto met chauffeur Gallan als 
gevolg van vervoersproblemen later. Wij wachten een tijdje onder de grote boom net 
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binnen het hek van het ziekenhuis, maar worden op een gegeven moment door Bwire 
Chirangi meegenomen naar zijn kantoor op de eerste verdieping; hij had ons toch om 9.30 
uur verwacht, zoals de oorspronkelijke planning was. Een kleine kamer, tjokvol met ordners 
e.d., die achter een gordijn schuil gaan. Aan de andere kant van zijn kantoor hangt het 
portret van Menno Simons, de moderne versie, een drukwerk van Aizo Betten, een 
Groningse kunstenaar vertelt Paulina, zoals wij die ook van Nederland kennen. Els heeft dat 
portret ruim verspreid in Tanzania om aan te tonen dat Menno Simons echt uit Nederland 
stamt en niet uit de V.S.  
 
Terwijl wij het gastenboek tekenen, komt de tweede groep, bestaande uit Els, Robbert, 
Paulien en Paulina, het kantoor binnen. Nadat ook zij het gastenboek hebben getekend, 
neemt Bwire ons mee naar de kapel op de begane grond. De staf van het ziekenhuis schuift 
ook aan, zoals de hoofdverpleegkundige, het hoofd van het laboratorium (de heer Kumbi), 
Violeth Chirangi, vrouw van Bwire, enz. Er volgt een voorstelronde van alle aanwezigen. 
Bwire geeft een uitgebreide inleiding op het ziekenhuis. 
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Na de rondleiding hebben we een lekkere lunch in het Community Centre vrijwel naast of 
achter het ziekenhuis: omelet met patat, pannenkoek, rauwkost van dezelfde 
spinazieachtige groente met andere groenten erdoor, avocado). Na de maaltijd ga ik met Els 
terug naar het laboratorium van ziekenhuis om te regelen dat ik morgen, woensdag, na het 
werk te gast zal zijn bij de heer Kumbi en zijn vrouw Beatrice. Ik zal er blijven slapen en 
donderdagochtend worden teruggebracht naar het hotel. In het laboratorium treffen we 
Kumbi zelf niet, maar wel zijn assistent, Tobias. Els regelt de afspraak met Kumbi telefonisch. 
Rinske gaat morgen de hele dag naar Conny Magatti, haar helpen in haar kanoorwinkeltje, 
als ik het goed heb, zij blijft daar, net als ik bij Kumbi, ook logeren. 
 

 
  
Terug naar het hotel, waar Robbert en ik een biertje delen, daarna naar de kamer voor wat 
rust. Ik schrijf verder aan het verslag in mijn mobieltje en maak aantekeningen van de 
inleiding van Bwire voor het algemene reisverslag. Het lukt me de deur naar het balkon open 
te krijgen, zodat ik daar nog even kan zitten, wat gisteren bij aankomst niet kon of mocht. 
Mijn kamer is niet schoongemaakt, ook al heb ik de sleutel vanmorgen afgegeven, het zij zo. 
Ik installeer me na 17.00 uur ingesmeerd en wel op mijn balkon om wat te lezen. Om 19.00 
uur gaan we naar het Community Centre voor de maaltijd. Theo voelt zich erg ziek, hij gaat 
mee naar het ziekenhuis, waar Bwire hem onderzoekt. Els blijft bij hem en laat hem direct 
terug naar het hotel brengen. Zij komt daarna terug om nog te eten, met wat recepten voor 
Theo: thee, brood en pap. Tijdens het eten ontstaat het plan om de beide kinderen die we 
eerder met Millicent bezochten, aanstaande maandag naar het ziekenhuis in Shirati te laten 
komen, omdat die dag de orthopedisch chirurg aanwezig is, wat eenmaal per half jaar het 
geval is. Het gaat om het meisje met de O-benen, Dozina van 4 jaar, en de jongen, Emanuel 
van 6 jaar, die helemaal niet kan lopen wegens zijn vergroeide benen. Els gaat morgen kijken 
wat mogelijk is, want het vergt wel de nodige organisatie. Later komen er nog twee kinderen 
bij, waarvan er een niet geopereerd kan worden. 
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12 oktober 2016  Hakuna matata  
Woensdag familiedag. Tenminste, als je daar zin in had en niet gewoon een dagje uit wilde 
rusten. Aangezien een dag mezelf vermaken niet m'n sterkste kant is en ik bovenal heel 
graag de Afrikaanse cultuur van binnenuit zou willen ervaren, doe ik daar uiteraard aan mee. 
 
Mijn nieuwe Afrikaanse familie wordt geleid door mama Conny. Ze heeft een klein winkeltje 
in de doorgaande straat tegenover het ziekenhuis. Ze verkoopt daar stoffen, 
afstudeerkettingen, telefoonkaartjes, schriften, pennen etc. Ze staat hier zelf achter de balie 
en wordt wanneer nodig bijgestaan door een vriendin. 
 
Wanneer ik daar nog maar even ben, vertelt ze me dat er maar weinig te doen is en dat de 
dame die op dat moment aan de counter staat van Zappe's Kindergarten is. Ik mag met haar 
mee en de kindjes in blauw-gele uniformpjes groeten me vriendelijk in het Engels met "Good 
morning teacher Rinske". Waarna ze me hun talent voor dans en zang laten zien. 
 
In de middag na de lunch wordt me gezegd dat ik maar rust in de schaduw moet pakken en 
na een dutje durven Mimi en Lydia bij me te komen zitten om hun huiswerk met me te 
oefenen. Waarna we om 18.00 uur aan het eten beginnen. Ik mag 'helpen' bij de chapati's en 
vermaak Jo van 2 jaar. 
Rond 21.30 uur kunnen we dan met zijn allen eten en vervolgen de rest van de avond in de 
zitkuil. 
 
Aangezien haar oudste zoon Nyamusi in Amerika heeft gestudeerd is hij een fijne 
gesprekspartner, omdat het makkelijker vergelijken is en hij beter ook het westerse 
perspectief kan bekijken. 
Als ik niet naar een familie zou gaan was het een rustdag geweest, nou voor mij nu ook. In 
het begin maak ik me druk om planning en hoe laat ik waar moet zijn. Meerdere malen heb 
ik mezelf horen zeggen 'hakuna matata', geen zorgen, maak je niet druk. Zelden heb ik me zo 
relaxt gevoeld, in de schaduw geslapen en ook de volgende ochtend in afwachting van het 
verloop van de dag weet ik de schaduw op te zoeken. Wat een verademing! 
 
 
Donderdag 13 oktober 2016 Theo te Winkel 
We bezoeken de KMT Bishop Kisare Technical School in Shirati   
Er zijn 4 leslokalen: 1. Elektricien,  2. Kleermaker,  3. Auto-monteur,  4. Lasser 
In elke klas is een groep van ± 8 leerlingen. Onze groep wordt verdeeld:  1. Els en Theo  2. 
Eveline en Paulina   3. Rinske en Robbert   4. Cornelia en Roel 
Les van 9.00 – 11.00 uur 
11.00 – 12.00 uur evalueren en nabespreking met staf en leerlingen 
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Tijdens de lessen het verschil: Bij elektriciteit en monteur zit iedereen, terwijl de docent op 
het bord heel goed in het Engels uitleg geeft en vragen stelt. Bij kleermakerij en lassen is de 
groep rond het werkobject met docent betrokken en krijgen de leerlingen zelf gereedschap 
in handen. Eveline en Paulina blijken dit laatste mede mogelijk te hebben gemaakt door uit 
hun tas met giften al enkele scharen te hebben ingezet. 
 

 
 
Vóór het weggaan overhandigen wij nog onze meegebrachte cadeaus van schoolmateriaal 
(schriften, balpennen, gum, potloden en puntenslijpers, maar óók Waka Waka lampen en 
een Solar-centrale, waarmee je voor een hele klas alle elektrische apparatuur en zaklampen 
tegelijk kunt opladen. 



19 
 

 
 
De lunch gebruiken wij weer in het Community Centre van de kerk achter het ziekenhuis. 
Direct na de lunch treffen wij in een ruimte van het Community Centre o.l.v. bisschop John 
Nyagwegwe een gezelschap van 29 mensen. Het zijn 5 coördinatoren, waarvan de meesten 
grootouders van weeskinderen (zoals bij de bisschop zelf, die ineens 5 kleinkinderen, 
waarvan de jongste een baby, in huis moest opnemen omdat zoon en schoondochter kort na 
elkaar overleden). De coördinatoren hebben de ouderrol voor deze kinderen overgenomen. 
De kinderen , in totaal in het Mara district meer dan honderd, worden deels door 
Wereldwerk geholpen met schoolgeld. Van deze kinderen zijn er  24 kinderen aanwezig:  
9 van de primary school, 13 van de secundary school, 2 die al op College zitten, waarvan de 
één een opleiding volgt in de medisch-administratieve richting en de ander in het 
onderwijzen. Alle leerlingen komen stuk voor stuk aanbod. Als hun naam door de bisschop 
wordt genoemd, staan ze op en beantwoorden zij keurig al de gestelde vragen. Die vragen 
gaan over hun cijfers en de reden voor goed of minder, hun dromen voor de toekomst en 
soms vrije tijdsbesteding. Het blijkt dat de bisschop de meesten goed in de peiling heeft, hen 
kent en betrokken is bij hun welzijn. Als alle leerlingen aan de beurt geweest zijn en soms 
door ons met een applausje zijn beloond voor goede resultaten, komen ook alle 
coördinatoren aan de beurt. In alle openheid worden allerlei, soms erg persoonlijke vragen 
gesteld en beantwoord. De conclusie kan niet anders zijn, dan dat er met de financiële 
ondersteuning veel goeds wordt gedaan en kansen voor een betere toekomst worden 
geboden. 



20 
 

 
 
Zeker als de twee studenten, die reeds op een College zitten aan het woord komen. Het is 
duidelijk, dat je door deze hulp vanuit een diep dal ver kunt komen. De hele administratie is 
lokaal in vertrouwde handen van de bisschop en enkele mensen om hem heen. 
Ook hier worden aan het slot door ons weer cadeautjes overhandigd: meest 
schoolmateriaal: balpennen, schriften e.d.. 
 
Vrijdag 14 oktober  Persoonlijke struggle 
Vrijdag hebben we een presentatie over de start van de doopsgezinden in Tanzania gehad. 
Een kleine 100 jaar geleden kwam een Amerikaan met een Duitse naam hier evangeliseren. 
Hij bracht naast het geloof ook zijn vrouw, die verpleegster was, en een docent mee. Zo zijn 
hier de eerste school, kerk en ziekenhuis gestart. 
 
Tijdens mijn verblijf moet ik enorm wennen aan de dankbaarheid die de Afrikanen tonen. 
Want ja, wat heb ik nu zelf helemaal betekend? Daarbij denk ik dat wij als westerse 
beschaving ook veel leed hebben gebracht. Toch worden we telkens op een voetstuk gezet. Je 
mag niet staan of er wordt bijvoorbeeld al een stoel aangedragen. 
 
Ik vind dit persoonlijk erg lastig. Ik wil gelijk zijn. In contact met Phillip en op de technische 
school in de les lukt dit, maar vaker lukt dit niet. Als ik dit bespreekbaar maak in de reisgroep 
krijg ik te horen dat dit ook hun cultuur is en het een vorm van gastvrijheid is. "Probeer het 
nou niet te veranderen, wij hebben dit ook moeten leren." 
 
Al dagen denk ik hier nu over na, onder de douche maalt m'n hoofd door. Ik merk dat het me 
enorm irriteert als mensen denken te weten hoe 't hier beter kan, waarbij ze zeven stappen 
vooruit lopen op de ontwikkelingen die nu al plaatsvinden. Toch denk ik zelf ook dat 
onderhoud en samenwerken in bijvoorbeeld de landbouw hen ten goede zouden komen. 
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Gelukkig volgen steeds meer Tanzanianen een opleiding en mogelijk gaan ze dit dus zelf ook 
op een gegeven moment inzien. 
 
Het stemt me trots dat er aan educatie meer en meer waarde wordt gehecht en men wil 
innoveren. Sommige jongeren hebben de kans om over de grens te studeren en ik bewonder 
Nyamusi en Bwire dan ook dat ze na deze opleiding wel kiezen om hier in Afrika 't verschil te 
willen maken. Ze benoemen dan ook dat er voortgang is. Men denkt steeds meer na over 
family-planning, er is minder Aids en meer scholen worden geopend. 
 
Onze geschiedenis en revoluties gaan verder terug en ook wij hadden vroeger gezinnen met 
12 kinderen. Zo zullen zij dit ook moeten ontdekken. Misschien is de enige hulp die we ze 
kunnen bieden ze af en toe onze bril aanbieden en als sparringpartner dienen. Homo's 
hebben ze ‘natuurlijk niet’ in Tanzania, maar toch hebben we de voorgangers even naar ons 
hierover geluisterd en mogelijk kijken ze in het vervolg toch net even anders naar de bijbel, 
zijn verhalen en de missie en visie van de gemeenschap... 
 
Zaterdag 15 oktober Els de Quant 
Vandaag mag ik het verslag maken. Ik ben jarig. ’s Morgens vroeg al aan het ontbijt. Ik werd 
door de groep ontvangen met een “lang zal ze leven”. Een versierde tafel met cadeautjes 
was een warm begin van deze dag. Wat een verassing! 
Die dag liep anders dan gepland omdat het ochtendprogramma was uitgevallen. Daarvoor in 
de plaats gingen wij bij de Bishop John Nyagwegwe thuis eten (ver weg). Het was een heus 
onthaal: iedereen kreeg een mooie doek, shirts of een jurk.  
Daarna, later op die dag, hadden we een afspraak met de Diocees Women Group waarvan 
Violeth Chirangi de vice - voorzitter is. De groep had twee zaken die ze met ons wilden 
bespreken. Het eerste was de dormatory van de school. Hen was oor de Bishop gevraagd 
hiervoor te zorgen. Nu was de dormatory twee jaar geleden helemaal gerenoveerd. Maar 
daarna was er niet meer naar om gekeken. Nu was het probleem hoe zij als vrouwen het 
achterstallig onderhoud moesten financieren. De vraag kwam op wie de eigenaar van dit 
gebouw eigenlijk was. Dat was de kerk. Het idee rees om dit vraagstuk de volgende morgen 
aan de Bishop voor te leggen. Echter de volgende ochtend vroeg belde Violeth dat ze niet 
naar de Bishop wilden. Die afspraak verviel. Waarom? Angst? Positie van de vrouw? We zijn 
er bij de vrouwen niet meer op teruggekomen, bang dat we iets heel precairs zouden 
aanroeren.  
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Het tweede punt was, dat de vrouwen een soort van kleine business wilden beginnen, nl. het 
verkopen van rollen stof. Hiervoor hebben ze een klein startkapitaal nodig. In de groep 
ontstond het idee dat zij misschien onderdak en samenwerking zouden kunnen vinden bij 
Kajiwawa waar wij de opening van hun winkelpand mochten meevieren.  
Els zal dat de volgende keer als ze in Tanzania is met hen bespreken. 
    
Zondag 16 oktober 2016  Roel van der Wal 
Ik sta om half 7 op en ben de eerste aan het ontbijt, dat nog wel even op zich laat wachten. 
Om kwart voor acht gaan we naar de kerk. Wie van de groep Afrikaanse kleding heeft, heeft 
die aangetrokken. Zo ook ik het hemd dat ik van Bert Duhoux heb gekregen, hij kreeg dit na 
de opening van technische school; het was hem te klein, maar mij past het prima (is dit nu 
“pronken met andermans veren”?). De muziek schalt de kerk uit, het is al erg druk en vol.  
 

 
 
Opvallend veel (vooral kleine) kinderen, wat overigens niet hoeft te verbazen gelet op de 
grote gezinnen hier: 6 kinderen is de gewoonste zaak van de wereld. Voor ons zijn vooraan 
stoelen vrijgehouden. Er is ook een groep uit Kenia; de grens, die als kaarsrechte lijn dwars 
door het gebied van onder andere de Luo-stam getrokken, is niet ver van hier. Men is dus 
verwant; naar ik begrijp, zijn er ook intensieve contacten tussen beide kanten van de grens, 
wordt er over de grens heen getrouwd, enz. De staat van onderhoud van het kerkgebouw 
vormt een schril contrast met de kleurrijke, prachtige kleding van vooral de vrouwen (de 
heren mogen er trouwens ook zijn). 
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In de dienst is er veel gezang, maar het op dezelfde toon zingen als de begeleiding van het 
keyboard, bespeeld door Baraka Je Randa kost nogal wat moeite. De dienst is afwisselend en 
vrolijk. De bezoekers van buiten worden gepresenteerd of presenteren zichzelf. Er wordt 
door de Kenianen en door ons gezongen, door de Kenianen, vooral door de leider van de 
groep, wordt enthousiast gedanst, wanneer de gelegenheid zich voordoet.  
 
De koren die er zijn mogen zich ook allemaal om de beurt laten horen en wij hebben hierbij 
ook 3 liederen ten gehore gebracht. Aangezien er van ons cluppie wel 5 in het Haagse 
kerkkoor zitten geven we een spetterende uitvoering van 'De winden Gods', 'Bless the lord my 
soul' en 'Don't build your house on a sandy land'. Dit alles onder begeleiding van het 
dwarsfluitspel van Els. Klinkt als een feestje, maar het is nog niks vergeleken bij de 
dansgroepjes die verschillende koren hier mee hebben. 
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De dienst wordt in het Swahili en het Engels gebracht, echter dit is niet al te best te volgen en 
het gebeurt met een dermate snelheid en enthousiasme dat ik er hele andere associaties bij 
heb. Later weet Pauline me te vertellen dat de kern van de dienst is dat iedereen verschillend 
is, maar dat we in de ogen van God allemaal gelijk zijn. Ik hoop dat ze dit geschreven hebben 
met het gesprek van vrijdag in hun achterhoofd. 
Helaas weet ik dit niet te volgen, want allerhande sportwedstrijden spelen zich in mijn hoofd 
af. Elke bevlogen spreker doet me denken aan een sportreporter die luid uitgilt "Ja, hij heeft 
de bal en gaat voor het doel. Gaat hij scoren? Hij richt en ja! Score! Halleluja, praise the 
lord!". Door de regelmaat waarmee Jesu, Amen of Halleluja benoemd wordt, besef ik dat ik 
weer in een dienst ben, maar later dwaal ik dan toch weer af naar "van Boonen op 1, van 
Boonen op 1... Tommeke Tommeke Tommeke 
Een pas gedoopte vrouw wordt officieel voorgesteld en welkom geheten; zij gaat trouwen 
met een man uit deze gemeente, het is dan gebruikelijk dat de vrouw de man volgt, ook in 
zijn godsdienst.  
 

 
 
In de dienst is er ook ruimte voor vele, praktische en zakelijke mededelingen die de 
gemeente aangaan. Er wordt uitgebreid uit de bijbel voorgelezen. De preek is tamelijk lang, 
hij wordt voor ons zin voor zin vertaald in tamelijk moeilijk te volgen Engels. Het is reuze 
attent dat men de moeite doet.  
Het avondmaal wordt gevierd: per vak worden de aanwezigen uitgenodigd naar voren te 
komen voor een ouweltje, dat pas wordt gegeten, wanneer iedereen er een heeft 
ontvangen; daarna worden de vakken opnieuw naar voren uitgenodigd voor een klein 
bekertje zoete drank, geen wijn, die mag wel ter plekke worden opgedronken.  
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Het is bewonderenswaardig, bijna jaloersmakend hoe rustig en stil alle kinderen zijn tijdens 
de tweeëneenhalf uur durende dienst. 
Na afloop gaat iedereen naar buiten, waar de bisschop en de pastors in een rij staan 
opgesteld, iedereen loopt langs hen en geeft hun een hand. Er vormt zich een grote kring. 
Tot slot spreekt bisschop John Nyagwegwe de zegen uit. Waarna nog de nodige foto’s 
worden genomen; en gegevens uitgewisseld met de leider van de Keniaanse groep. Daarna 
gaat ieder zijns of haars weegs. 
Overigens is het gesprek van de afvaardiging van de vrouwengroep en een delegatie van 
onze groep met de kerkleiders over het complex waar een internaat (“dormitory”) voor 
studenten moet worden opgezet door de vrouwengroep en waarover we de dag ervoor 
uitvoerig met de dames hebben gesproken, door de vrouwen geannuleerd! Kennelijk durven 
zij dit niet aan, dat zegt wel iets over de man-vrouwverhoudingen in dit land, zelfs in de KMT 
(de Tanzaniaanse doopsgezinde kerk)!  
 
Wij gaan terug naar het hotel. Voor het hotel worden nog wat foto’s genomen van de 
groepsleden in Afrikaanse kleding. Daarna houden we het even rustig, ook om de koffer te 
pakken.. Daarna verzamelen wij ons voor een koffie in het community centrum en bespreken 
de dienst even na, we blijven natuurlijk wel gewoon Nederlanders. 
We spreken af met een stel aan het eind van de dag een stukje te gaan wandelen maar eerst 
pakken we nog wat rust in het hotel. Rust is misschien niet helemaal het juiste woord, want 
allerhande andere gemeentes in de omgeving hebben ook op zondag hun viering en de 
sportreporters die daarvoor gaan doen nog uitbundig verslag... 
 
Wanneer we ’s middags op het terras van het hotel iets met elkaar drinken, wordt Rinske 
ineens aangesproken door het meisje dat bedient met de mededeling dat zij niet in die korte 
broek daar kan zitten, ze moet haar knieën bedekken, omdat de paar mannen aan het 
tafeltje naast ons over haar zouden praten! En Rinske had Abdallah nog wel gevraagd of zij 
deze broek wel kon dragen! Paulina vraagt aan het meisje dat bedient waarom ik dan wel 
een korte broek mag dragen. Het antwoord: hij is een man …… 
 
Om 4 uur gaan Cornelia, Rinske, Theo en ik dan met Abdallah naar het ziekenhuis om 
vandaar de wandeling te maken naar de oever van het Victoriameer, daar zijn wij nog niet 
geweest. Robbert rijdt mee tot het ziekenhuis om te proberen de display-taal van de 
wasmachine (een Wereldwerk gift) in het Engels te zetten. Abdallah loopt met ons mee op 
wat een prachtige wandeling naar het meer wordt. We lopen langs de technische school (die 
dichtbij het ziekenhuis en vooral het Community Centre blijkt te liggen) door de velden, 
langzaam afdalend naar het meer. Kinderen begeleiden ons, fietsers en motorfietsers 
passeren ons, met omhooggaand terug naar Shirati volle, naar beneden richting 
Victoriameer lege containers van 20 liter voor water.   
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Het is dikwijls afzien en zwoegen voor de fietsers die omhoog gaan, standaard is de fiets met 
5 containers, dus 100 liter water. Later hoor ik dat ze water halen om op deze manier wat 
geld te verdienen: Tzs 500 per container van 20 liter (omgerekend 0,25 US dollar, 0,22 euro).  
Aan de oever van het meer bekijken we het pompstation, er staan twee watermolens, maar 
of die ook (nog) werken …..??  
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De pomp in het afgesloten blauwe gebouwtje ziet er keurig en goed onderhouden uit. Het 
Victoriameer ligt er prachtig bij. Links van ons zijn mensen de was aan het doen, zichzelf in 
het water aan het wassen en natuurlijk water aan het halen in de inmiddels bekende gele 
emmers of containers. Rechts zie ik iets verder weg jongens die zich naakt wassen, water 
halen, de ws doen, enz. 
Wat jammer dat wij niet in het meer kunnen zwemmen wegens het gevaar van besmetting 
met bilharzia, het water ziet er zó uitnodigend en aanlokkelijk uit!  
We lopen terug, ontmoeten nog de Amerikaan, die we al eerder in het ziekenhuis hebben 
gezien, die plannen heeft voor de verbetering van de watervoorziening, plannen die 
bovendien geld opleveren. Volgens zijn berekening kan de opbrengst in de miljoenen shilling 
lopen. Hij vertelt dat veel fietsen, waarmee water wordt gehaald, worden gehuurd voor Tsh. 
500 per dag! Geen wonder dat men zo veel mogelijk emmers op de fietsen probeert te 
vervoeren.  
Via een doorsteek komen we langs het huis van Conny Magatti, waar Rinske afgelopen 
woensdag heeft gelogeerd, een mooi huis, prachtig gelegen met een fraai uitzicht over de 
velden en in de verte het meer. We spreken even met de zoon Nyasumi, die naar buiten 
komt, als we langs het huis lopen. Op het terrein staat een zeer oude tractor te 
verkommeren. Deze komt oorspronkelijk uit Nederland en is door een Nederlander in 
Arusha destijds opgeknapt. Jammer, maar een troost is dat de tractor vele jaren dienst heeft 
gedaan. Verderop is een waterbron met een pomp, waar water aan de dorpelingen wordt 
verkocht.  
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Aangekomen bij de kerk “spelen” Rinske en ik even later op de wip en schommel, zelfs 
Cornelia en Theo doen mee! Wij zijn eerder in het Community Centre dan de anderen. Er is 
geen licht, de elektriciteit is weer eens uitgevallen, de generator wordt snel aangezet. Na het 
eten geeft Paulien namens de groep een envelop met inhoud aan Abdallah als dank voor zijn 
chaufferen: hij heeft ons dagelijks op en neer naar het Community Centre en omgeving 
gereden. 
 

 
 
Hij vertelt Els dat hij toch niet meegaat naar het Serengeti park, Els en Robbert hadden hem 
deze trip juist aangeboden, omdat hij, ook al woont hij hier, nog nooit in het Serengeti park 
is geweest, waar mensen van over de hele wereld naar toe reizen. Hij legt Els de situatie uit, 
want we begrijpen zijn beslissing niet: hij moet op een vergadering van de ouders van 
leerlingen komen voor zijn zoon van 17 die intern is. Abdallah heeft op een eerdere 
vergadering van de school al verstek moeten laten gaan; als hij deze keer ook niet komt, 
moet de jongen van school af. 
 
In het hotel drinken we nog wat met elkaar op het terras. Het licht valt weer eens uit. 
Robbert komt van het toilet met de mededeling dat er geen water is! We evalueren de reis 
tot nu toe en de projecten die we hebben bezocht. Op mijn kamer kan ik nog één keer de wc 
doorspoelen, de gevangen kakkerlak gaat zo ook nog net weg, maar dan is er geen water 
meer. Douchen wat ik van plan was, kan ik dus vergeten. Er komt net genoeg water uit de 
kraan om mijn tanden te poetsen. 
’s-Ochtends vroeg, net na de oproep van de moskee voor het ochtendgebed om 5 uur hoor 
ik water in de stortbak lopen.   
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Maandag 17 oktober 2016  Cocky de Graaf  
Vandaag brengen we een bezoek aan de “Zappe Kindergarten” in Shirati. 
Dit project is gestart door wijlen de heer Magatti in 1990. Het is een kleuterschool voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar. Er is maximaal plaats voor 60 kinderen, er is een klas voor 4-jarigen 
en een klas voor 5- en 6-jarigen. Momenteel zijn er 59 kinderen waarvan er 25 kinderen door 
Doopsgezind Wereldwerk financieel worden gesteund, omdat het schoolgeld van € 6.- per 
maand te duur is voor arme families. 
 

 
 
Er zijn drie docenten, een conciërge en een kokkin. De lessen starten om 8.30 uur, om 10.30 
uur is er een pauze waarin de kinderen na het handenwassen een kom lammetjespap 
krijgen, grote jongens krijgen er zelfs twee. Wij mogen proeven, de pap heet natuurlijk 
anders, maar smaakt ernaar. Om 12 uur is het einde van de schooldag. Niet alle kinderen 
wonen in de buurt sommigen moeten wel 30 á 45 minuten lopen.  
Wij zitten in het kantoortje van Judith, de directrice. Zij toont ons het lesrooster en vertelt 
over de inrichting van de school. De volgende vakken worden iedere dag gegeven en iedere 
les duurt 30 minuten: Swahili (de taal die in dit gebied vooral gesproken wordt is het LUO), 
Engels, rekenen, schrijven, creativiteit en spel. Vakken die enkele keren per week gegeven 
worden zijn biologie, natuurkunde en goede omgangsvormen. Eén keer per week is er 
godsdienst. 
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Het lesmateriaal wordt verzorgd door de overheid en de boeken worden door het ministerie 
van Onderwijs verstrekt. 
Wij worden in de klas verwelkomd in het Engels en daarna gaan we naar buiten, waar ze 
spelletjes voor ons doen, dansen en zingen over olifanten en mangobomen. Wij zingen dan 
ook een liedje voor hen met bewegingen: “In de Maneschijn”. De tweede keer zijn er 
kinderen die de bewegingen meedoen en we krijgen groot applaus. Judith vraagt Rinske om 
het op te schrijven, nu leren ze ook nog Nederlands. 
Het is een kindvriendelijke school, er wordt niet geslagen en de kinderen wordt ook 
bijgebracht om problemen met praten op te lossen. Dit is bekend in het dorp. 
 
Dorpse Wereld 
Maandag zijn we al weer een week in Shirati. Een enorm speciale tijd waarin ik veel mooie, 
lieve en sterke mensen heb mogen leren kennen. Ik voel me er zowaar al thuis en weet beter 
en beter mijn weg te vinden. Maar na een week is er dan toch een moment van afscheid. 
Gelukkig krijg ik veel het karibu tena (welkom terug) te horen, al doet het afscheid toch een 
beetje pijn. 
 
Gelukkig gaan we weg met het idee dat die dag 4 kinderen door de orthopeed gezien kunnen 
worden en deze week ook geopereerd gaan worden. In Nederland is er op initiatief van Aad 
Joor (voormalig secretaris WereldWerk) een project gestart genaamd 'running for walking'. 
Het geld in dit project is om kinderen die niet kunnen lopen in het Mara-gebied een toekomst 
te bieden door de operaties te bekostigen. Het geld is door sponsorlopen bij elkaar gespaard 
en ook is er een collecte gehouden bij de uitvaart van Aad in maart 2016. Deze collecte heeft 
de operaties voor deze 4 kinderen kunnen bekostigen, geweldig dat de operaties deze week 
kunnen plaatsvinden en dat Evelien Joor zelf mee is naar Tanzania is natuurlijk helemaal 
prachtig!  
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Ons vertrek leidt naar Mugumu. Hiervoor doorkruisen we weer een fraai stuk Afrika. In 
Nederland zou je aan de andere kant van het land zijn, hier heb je maar een klein stukje op 
de kaart overbrugd. Inmiddels al veel vernomen over de stammen en de verschillen 
hiertussen en tijdens deze reis hebben we dat kunnen ervaren. In het gebied van de 
Goudmijnen leeft het agressiefste volk, de Kuria. Waar elders vriendelijk gezwaaid wordt 
naar mzungu / wazungu (blanke / blanken), zie ik hier een middelvinger en ontblote tanden. 
 
Voor we vertrekken van Shirati komt Bisschop John Nyagwegwe ons een goede reis wensen 
en hij heeft voor de mannen in ons gezelschap een op maat gemaakt overhemd en voor ons 
allen een blik Afrikaanse koffie. Voor we in de bussen stappen, bidden we gezamenlijk voor 
een veilige reis. 
Om 13.30 uur vertrekken we. We passeren de stad Tarime met een groot marktplein. De 
weg is afwisselend goed begaanbaar, of vol kuilen en dan worden wij flink door elkaar 
geschud. We passeren nogal wat dorpen die allemaal veel op elkaar lijken, winkeltjes en 
meubelmakerijen en soms een pottenbakkerij. Dan gaat de weg omhoog en wordt het land 
wat groener en zien we bomen. Als we de goudmijnen gepasseerd zijn wordt het gelukkig 
weer groener.  
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Als we de rivier Mara oversteken, door de droogte is er maar weinig water onder de brug, 
verlaten we de provincie Mara en komen we in Serengeti. Het landschap wordt weer kaler 
en droger. En om 16.50 uur komen we aan in het Giraffehotel, het ligt in een prachtige tuin, 
het lijkt een oase. 
 
 
Dinsdag 18 oktober 2016 Theo te Winkel 
 
Deze ochtend worden wij in het Distictsziekenhuis, Nyerere Hospital, in Mugumu rondgeleid 
door Dr Musuto Chirangi, Algemeen Directeur. 
Dr Musuto Chriangi is een oudere broer van dokter Bwire Chirangi, de geneesheer-directeur 
van het ziekenhuis in Shirati. Hij kreeg zijn academische opleiding aan het Institute of Social 
Studies (ISS) in ’s-Gravenhage (2000) en promoveerde in 2013 in Leiden op het onderwerp: 
“Coöperation between professionals in comparison traditional and modern medical care”. 
Hij is in 1999 gehuwd met een Nederlandse verpleeghuisarts, die met hun dochter in Utrecht 
woont en in Tiel werkt. Hij vertelt, dat die graag, zodra de middelbare school is afgemaakt, in 
Musoma, waar zij óók een huis aan het Victoria meer hebben, zouden komen wonen. Nu 
zien zij elkaar slechts 1 à 2 keer per jaar. 
Dr Chirangi haalt ons op bij ons hotel en neemt ons eerst mee naar de oude Mennonitische 
kerk van Mugumu.  
 

 
 
Daar staat de net aangetreden pastor en diens voorzitter kerkenraad op ons te wachten. De 
oude, sfeervolle kerk is van binnen bekleed, om niet te zeggen versierd, met grote witte en 
roze draperieën, die de hele wand achter preekstoel rond een groot kruis bedekken en 
vandaar via wanden en ruimte boven de kerkruimte in gehangen zijn. Wij hebben en 
gesprek, bidden en onze groep zingt de drie reeds eerder in Musoma en Shirati gezongen 
liederen. De dominee vertelt, dat het kerkgebouw te klein wordt voor de groeiende 
gemeente van nu 300 gedoopte leden.  
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Men wil het afbreken als eerst achter de kerk een nieuwe en grotere is verrezen. 
Buitengekomen zien wij dat er al stenen voor het fundament klaar liggen. Natuurlijk 
ontbreken er nog fondsen. 
Vervolgens gaan wij verder naar het iets verderop gelegen ziekenhuis. Het ziekenhuis is te 
danken aan een uitspraak van oud-president Julius Nyerere op 14 oktober 1999: “Het is 
prachtig, dat er vele toeristen komen om naar de dieren in het Serengeti-park te komen 
kijken, maar wij moeten niet vergeten dat in Serengeti (het gebied met die naam is veel 
groter dan het park) ook mensen wonen (waaronder de Massai), die óók goede zorg nodig 
hebben”. 
Het blijkt, dat de Mennonieten in 1980 een groot terrein van ruim 5 ha gekocht hebben en, 
vanaf de kern van Mugumu gezien, eerst een kerk hebben gebouwd en toen daarachter het 
ziekenhuis met omliggende voorzieningen als conferentiegebouw, bibliotheek, 
zusterhuisvesting e.d.. Behalve de kerk is de rest omheind door een stevig hekwerk. Dr 
Chirangi leidt ons rond, na eerst in de kamer van het hoofd medische en paramedische 
dienst (die zwanger blijkt te zijn) ons aan de ziekenhuisstaf te hebben voorgesteld 
(hoofdadministrateur, accountant e.d.).  Daarna begint de rondleiding. 
Tevens lopen met ons mee door de gebouwen en over het ziekenhuisterrein: de zieken-
huisadministrateur, het hoofd medische en paramedische dienst, hoofdverpleegkundige 
dienst, en de Mennonitische ziekenhuispastor. 
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Bij de rondwandeling komen wij, op weg naar de bibliotheek (80% van die bouwkosten 
kwam van DG Utrecht), door een enorm grote hal in aanbouw (dak en muren zijn er al). Het 
blijkt een restaurant-conferentiehal te gaan worden met keuken en sanitaire ruimten + 
garderobe. Het ziekenhuis wil die niet alleen gaan gebruiken als restaurant voor eigen 
personeel en conferentiezaal voor de opleidingen, maar ook te gaan verhuren voor 
bruiloften en partijen om zo extra inkomsten aan verhuur en catering te genereren en zo het 
ziekenhuisbudget aan te vullen. De overheid dwong tot bouw van deze voorzieningen en 
vergaderruimte. Hier heerst immers een spreekcultuur, waar het Swahili een apart woord 
voor heeft. Mr Oraza, de Principal voor Nursing College en Clinical Oficers vertelt dat in 
Bethsaida (Musoma) afgestudeerden van hier worden tewerkgesteld. De clinical officers zijn 
een soort ‘arts-assistenten’, die in de polikliniek de eerste screening doen. Hij vertelt, dat in 
elk dorp een healthworker + dispensary aanwezig is. Hij werkt af en toe zelf als arts naast zijn 
managementfunctie om medisch ‘bij’ te blijven. Door de geldnood van het ziekenhuis is er 
een onderscheid: ghost workers <-> stone workers (= werklui, die niet op de loonlijst staan). 
Er wordt gewerkt aan een registratie en verplichting tot bijscholing, zoals bij ons voor BIG -
ingeschrevenen. 
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De rondleiding en gesprekken hebben geduurd tot de lunch. Wij gaan weer terug naar het 
hotel en hebben de middag en avond vrij. 
 
Directeur Musuto Chirangi .. levert 's avonds in oranje outfit de WiFi, zodat ik de blogs weer 
toe kan sturen. Ook stelde hij me voor aan iemand die in het ziekenhuis werkt. Het bleek de 
broer van Phillip! De oranje outfit blijkt niet heel verwonderlijk en ook de Nederlandse taal 
beheerst hij enigszins, want zijn vrouw en dochter wonen in Nederland. Wat is de wereld 
soms toch klein... 
 
Superieur 
Oh jee, het is gezegd. Tijdens een gesprek met twee jongerenwerkers word ik dan eindelijk 
echt geconfronteerd met het beeld dat zij van Europa hebben. Graag zouden zij financieel 
ondersteund worden om naar de jongeren uit Nederland te komen. Maar wat hopen ze daar 
te vinden? Ik krijg het antwoord dat “alles in Nederland beter is.” Maar wat dan? “Ze zijn 
verder ontwikkeld...” 
 
Dit deed me denken aan het artikel dat ik laatst gelezen heb over welvaart. Hierin werd de 
vraag gesteld wie er nu echt welvarend zijn, aangezien wanneer er ‘bij ons’ een ramp gebeurt 
en als de elektriciteit wegvalt het merendeel van onze samenleving zich niet zou kunnen 
handhaven. Waar maken wij ons nu werkelijk druk over? Op tijd komen, geld verdienen, 
hippe dingen uitvinden om nog meer tijd uit te sparen en deze tijd weer heel druk invullen 
met allerhande zaken. En ten goede van wat? Wat doet er nu werkelijk toe? 
 
Hier in Tanzania hebben ze de tijd. This is Africa, hakuna matata. Ze werken voor hun 
onderhoud, benutten tijd om hun eten te bereiden en dragen met elkaar de zorg voor elk 
individu. Het is zeker niet per se het makkelijkste leven en er komen ook zeker zorgen bij 
kijken, maar het is wel een leven met aandacht. 
Typisch wel dat wij allemaal proberen te ranken wat beter is, maar het toch allemaal erg 
relatief blijkt te zijn. Het geld dat wij verdienen is nodig om in ons levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Wanneer je wat spaart is het effect dat je sorteert door het in te zetten in 
een Afrikaans project wel life-changing voor iemand hier. Voor € 50,- wordt hier een kindje 
geopereerd door de orthopeed en heeft hij ineens een veel zinniger toekomstperspectief, 
omdat het kan lopen en dus meer zicht heeft op een baan. Dit effect red je niet met € 50,- in 
Nederland. 
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Ergens snap ik de jongerenwerkers wel, de Europeanen die hier komen zijn natuurlijk diegene 
die het bedrag bij elkaar gespaard krijgen om hier wat te betekenen. Dat schept 
verwachtingen en geeft een vertekend beeld. Ik denk dat wij inderdaad verder ontwikkeld 
zijn, doordat we in coöperaties kunnen denken en effectiever onze middelen in (moeten) 
zetten. Die educatie komt hier echter ook op gang en er zit echt wel een verschuiving in 
mentaliteit. Wij zouden ook moeite hebben om 8 kinderen te kunnen laten studeren. Hier 
wordt dus steeds vaker ook maar gekozen voor 2 kinderen. Maar laten we alsjeblieft ook af 
en toe tijd nemen voor het bereiden van ons eten of mensen om wie we geven in plaats van 
daar ook aan voorbij te rennen. 
 
 
19 - 21 oktober 2016  Safari 
Na allerhande bezoeken aan vele projecten sluiten we de reis af met wat aandacht voor de 
toerist in ons. Prachtig werk wordt er gedaan en ik ben blij dat ik de cultuur van binnenuit 
heb mogen ervaren, maar Tanzania heb je toch niet echt gezien zonder een bezoek aan de 
vele wildparken denk ik zo. Dus nu we er toch zijn... 
 

 
 
Al is dit ook niet helemaal waar. Abdallah, steun en toeverlaat van Els hier in Tanzania, is er 
bijvoorbeeld nog nooit geweest. Het is dan ook vrij reëel dat menig andere Tanzaniaan ook 
niet zomaar de kans heeft zijn eigen land op die manier te doorgronden. Nu kent menig 
Nederlander ook de Zaanse Schans of Bourtange niet en ben ik zelf nog nooit in Volendam 
geweest, maar ik ervaar dit toch meer als een keuze. 
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In onze jeep trekken we het Serengeti Park door. De eerste dag crossen we heen en weer in 
het eerste gedeelte van plek naar plek waar wat te zien is. De tweede dag doorkruisen we het 
park om maar Karatu te komen. En als klap op de vuurpijl heb je de derde dag vrij keuze om 
naar Lake Manyara te gaan. 
 
Die eerste dag staat in het teken van dieren. Enig om al die beesten te zien. De grazers als 
zebra's, Thomsom gazelles, gnoes et cetera zie je in grote overvloed. Onder de indruk ben ik 
van de prachtige giraffes die majestueus door het landschap stappen, net als de machtige 
olifanten. En wat een spanning als we een leeuw een zebra zien besluipen. Het natuurgeweld 
en de circle of life in real life.  
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De tweede dag zijn we op doortocht. Het is prachtig om de overgangen in de natuur te zien. 
Allemaal snappen we nu de naam Serengeti, die staat voor eindeloze vlakte. Waar je ook 
kijkt, is grasvlakte en die gaat over bij de horizon in de lucht. Supersaai op een foto, maar 
enorm indrukwekkend als je er doorheen rijdt. 
 
Met zijn zessen trekken we er de derde dag op uit. Een groot meer, Lake Manyara, is de basis 
van dit park en de natuur is dus weer helemaal anders. Denk aan regenwoud. Bijzonder is 
dan ook om op afstand 5 staken bij het water te zien staan welk giraffen blijken te zijn. We 
gaan natuurlijk voor de boom klimmende leeuwen, maar helaas zijn die afgelopen dagen niet 
gespot. Gelukkig worden we nog wel getrakteerd op een familie olifanten die langs onze auto 
loopt. Prachtig!  
 

 



39 
 

 
Al met al is de safari een gigantische ervaring. Zeker die eerste dag zijn we enorm 
getrakteerd op wildleven en alleen het landschap al verveelt nooit. Ook de blik op de Masai is 
vervreemdend, maar ik kijk absoluut weer met een andere bril naar het land. Ik voel me een 
gezegend mens dat ik zoveel brillen op heb mogen hebben afgelopen weken en blijkbaar 
hoort daar deze dure toeristische bril toch ook bij om de boel te completeren. 
 
22 oktober 2016 Naar Arusha 
 
Zaterdag reizen we naar het mooie hotel in Arusha. Onderweg doen we een slangentuin aan, 
waarin ook enige slaperige krokodillen en kaaimannen verblijven. 
Na aankomst in het hotel wordt er door enkelen gezwommen, voorafgaand aan het heerlijke 
diner.  
 
 
Nawoord van Rinske 
Bijna drie weken op pad door Tanzania zitten er op. Daar zit ik weer op het vliegveld. Te 
wachten... Het was een wezenlijk onderdeel van deze ‘vakantie’ en het heeft van menigeen 
oefening gevergd. De een heeft het dan ook meer moeite gekost dan de andere, maar ik durf 
te zeggen dat gelatenheid me hier in Afrika aardig af gaat. We zijn er wanneer we er zijn en 
we gaan als we gaan... 
En nu is dat terug naar Hollandia. Een koffer zat op de heenweg nog vol met allerhande 
spullen om af te geven. Gelukkig kon ik heel wat kwijt, want ik heb heel wat ruimte en 
gewicht nodig voor al de ervaringen die ik op heb gedaan. Zo ga ik dus ook weer met een 
volle koffer terug. Als jongere vind ik het lastiger een goed beeld te hebben van al de 
doopsgezinde instellingen die er zijn. Ik ben dus heel blij dat WereldWerk open staat voor 
Menno's Global Village en mij dus in de gelegenheid stelde om mee te gaan. Dit stelt mij in 
staat om zelf te ervaren wat WereldWerk zoal doet. 
Ik vind het nog wat lastig om precies de structuur van het bestuur te doorzien, maar wel heb 
ik zicht gekregen op het werk dat ze in Tanzania (mede) bekostigen. Daarbij ondersteunt Els 
de Quant dit alles met menskracht, helaas is dit ook nog echt nodig en heeft Els ook een 
houdbaarheidsdatum, dus in alle vormen is nog ondersteuning nodig. 
Verandering is iets wat geduld vergt, dus helaas is het niet altijd een projectje van 
meedenken met het businessplan en een microkrediet. Gelukkig hebben we gezien dat dit 
voor Mama Harriet enorm heeft gewerkt en dat dus bepaalde projecten ook snel weer 
losgelaten kunnen worden. Echter zit de echte verandering in mind-set. Veel zaken zitten in 
de cultuur verankerd en zijn dus niet zomaar door een wijsgeer aan te pakken. 
Zodoende is onderwijs speerpunt één van WereldWerk, omdat educatie de basis is van 
autonoom handelen en groei. Op de tweede plaats staat medische zorg, omdat welzijn een 
voorwaarde is om jezelf te kunnen ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat wanneer je mensen 
educatie verstrekt mensen inkomen kan generen waardoor de volgende generatie ook naar 
school kan enzovoort, waardoor er een opwaartse spiraal ontstaat. Hier wordt dus in 
geïnvesteerd. Inmiddels is ook gebleken dat de kinderen die naar een kindergarten gaan ook 
veel vaker gaan studeren. Daarbij is ook te zien dat gestudeerden nadenken over family-
planning en zich inzetten om de ontwikkelingen te ondersteunen en gesprekspartners zoeken. 
Deze beweging doet me echt deugd en laat me zien waar men het voor doet. 
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Ik heb altijd mijn bedenkingen gehad bij ontwikkelingswerk. Naar mijn mening hebben we 
ook heel veel problemen gebracht en ik vind het vaak ook egotripperij. Nu ik zo heb mogen 
ervaren hoe het werkt, heb ik mijn mening wel bij moeten stellen. Er zullen vast egotrippers 
tussen zitten, maar de projecten rondom scholing en medische zorg hebben zeker hun effect 
en daar zijn ze enorm mee geholpen. 
Tanzania was voor mij een grandioos avontuur. Dat het vanuit een doopsgezinde reis is 
geweest heeft het enkel maar meer lading gegeven. Je komt binnen als zuster en maakt 
werkelijk contact met hen als zij wonen, werken en leven. Deze wederkerigheid is toch wel 
even andere koek dan enkelzijdig als toerist een land bezoeken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     


