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Nieuwsbrief vanuit Tanzania (nr.36) 
(6-03-2020) 
 
Op de laatste dag van ons verblijf in Tanzania, Arusha , weer een nieuwsbrief om te 
vertellen over onze ervaringen van deze afgelopen periode. 
We waren gewend om ook in het najaar een nieuwsbrief te sturen, maar hebben dat 
afgelopen najaar 2019 nagelaten. We denken dat één nieuwsbrief per jaar voldoende is. 
Maar natuurlijk laten we het jullie weten als er gedurende het jaar meer te vertellen is. 
De bedoeling is dat we, zo lang als wij het kunnen volhouden, één keer per jaar naar 
Tanzania gaan, vooral om voeling te houden met het centrum en de scholen te bezoeken 
van de kinderen die door de Dutch Foundation (DF) worden gesponsord. 
 
Dit jaar vertrokken we dinsdag 14 januari vanaf Schiphol naar Kilimanjaro Airport, waar 
we werden opgehaald door de chauffeur van Michael Shirima en we een hartelijke 
ontvangst kregen bij hem thuis rond 11 uur ’s avonds. 
De eerste week zijn we in Arusha gebleven, waar we enkele bezoekjes moesten afleggen 
en wat dingen moesten regelen zoals telefoontjes registreren en internet. De chauffeur 
van Michael, Emanuel, was ons daar zeer behulpzaam bij, want elk jaar zijn er weer 
nieuwe regels, die voor ons vaak niet te volgen zijn.  
Michael vindt het heerlijk als we wat langer blijven. Hij voelt zich, sinds het overlijden 
van zijn vrouw Triza, behoorlijk alleen. Hij heeft nog steeds veel werkzaamheden als 
voorzitter van allerlei besturen en ook het centrum houdt hem natuurlijk behoorlijk 
bezig. Maar ook hij wordt een dagje ouder en hoopt dit jaar 76 te worden. 
 
We bezoeken in Arusha de school van Clinton, die op een speciale school zit, vanwege 
zijn ernstig autisme.  Deze school is bijzonder, omdat er geen of weinig scholen zijn voor 
kinderen met dit gedrag. Clinton wordt gesponsord via de DF en heeft veel baat bij de 
speciale aanpak van de school. 

 
Mrs Sally, de oprichter en hoofd van de school en Clinton 
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Dichtbij Arusha bezoeken we de school van Flora en Lucy, twee meisjes die gesponsord 
worden door de DF. Ze zijn beiden als kleine meisjes opgevangen in het CNCC en zitten 
nu in Form III Secondary school. Lucy is slim en behoort tot de besten, zij gaat gedurende 
vakanties naar haar oude bibi (= Oma). Flora is wat langzamer en heeft ook last van haar 
halve armpje, waar ze mee is geboren. Zij gaat gedurende vakanties naar haar babu en 
bibi (Opa en Oma). Beiden hebben geen ouders. 

Lucy en Flora  
 

Het heeft enorm geregend de laatste maanden. Ook hier lijkt er een flinke verandering 
aan de gang te zijn wat betreft de weersomstandigheden. Het gevolg is wel dat er dit 
jaar een goede oogst is en de mensen voor het hele jaar genoeg mais en olie van de 
zonnebloempitten hebben. 
 
Dinsdag 21 januari vertrekken we naar Leto en het is duidelijk dat de regen de 
begaanbaarheid van de wegen behoorlijk verslechterd heeft. Met name het laatste stuk 
naar het CNCC toe is bijna onbegaanbaar. Gelukkig hebben we een goede betrouwbare 
Toyota, die ons weer veilig bij het centrum brengt. De eerste twee weken blijft de regen 
ook in Leto aanhouden en gelukkig stopt het daarna en hebben we de laatste paar 
weken een lekker zonnetje en warm weer. 
 
Altijd een feest om aan te komen in het centrum. Bijna alle werkers zijn al jaren in 
dienst, dus die kennen ons en wij hen en de elf zusters zijn voor de helft vervangen door 
nieuwe zusters. 
Er zijn op dit moment 22 kinderen opgenomen in het CNCC. Gedurende ons verblijf is er 
één kindje opgehaald door familieleden (Victor) en één kindje bijgekomen (Ignace). 
 

                        
Victor , bijna twee jaar, 3e van links vooraan        Ignace, 8 maanden en drie kilo, zeer ondervoed 
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Wij vinden dat het goed gaat met alles wat er gaande is in het centrum. De staf bestaat 
uit sr. Maria (hoofdzuster), Jacqueline (coördinator CNCC en manager van de Maktau 
Lodge), Monica (accountant CNCC) en Fulgence (onderhoudsman en supervisor van de 
projecten). Ze vormen met elkaar een goed team en werken goed samen. Wat ook 
opvalt is dat bij bepaalde klussen in het centrum iedereen meehelpt, ongeacht de 
functie die iemand heeft. B.v. als er gekookt moet worden op de dinsdag dat de kok vrij 
heeft, helpt iedereen mee in de keuken om het eten voor de kinderen te bereiden. Het 
geeft aan de werkers een saamhorigheidsgevoel en het beperkt ook het aantal vaste 
werkers, zodat op de loonkosten bespaard kan worden. De elf zusters zijn er voor de 
verzorging van de kinderen en vormen een groep apart, die zich weinig mengt  
met de gewone werkers. 

.                                      
Alle werkers hebben tegenwoordig een uniform, links de twee wasvrouwen, rechts Piet en de onderhoudsman Fulgence 

                    
Heerlijk ugali met groenten            wachtend op een lekker hapje waternmeloen                                 Godfrey 

 

                   
                     Zusters aan de wandel met de kleintjes                                    Stella en Rachel, twee van de oudere meisjes  
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Vanuit Leto hebben we alle scholen bezocht van de kinderen die gesponsord worden 
door de DF. Deze kinderen zijn allemaal als kleine kindertjes opgenomen geweest in het 
centrum. Onze visie is altijd geweest dat we de kinderen een zo goed mogelijke 
schoolopleiding willen geven, om ze zo sterk mogelijk te maken voor hun toekomst. 
Maar we hebben dit jaar veel discussie daarover gehad met Michael. 
Zijn idee van de opvang in het CNCC is altijd geweest dat jonge kwetsbare kinderen van 
0-7 jaar kunnen overleven en dan naar familieleden teruggaan en naar de gewone lokale 
regeringsscholen. Maar gedurende alle jaren is gebleken dat een groot deel van de 
kinderen geen veilige plek kunnen hebben bij familieleden, hetzij door enorme armoede, 
hetzij door ziekte van familieleden, hetzij door onwil of onkunde. Meestal zijn de 
moeders van de kinderen overleden of verstandelijk gehandicapt, vaders onbekend. De 
visie van Michael is ook dat het algemeen maatschappelijk werk verantwoordelijk is 
voor deze kinderen, maar het probleem is dat daar weinig of niks van terecht komt. 
Om een lang verhaal kort te houden: 
Besloten is nu dat de kinderen die al op de kost- scholen zitten, deze zullen afmaken en 
dat er een dringend beroep gedaan wordt op de overheidsmensen om hun 
verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen die niemand hebben om voor hen te 
zorgen.  Gezocht zal worden naar centra voor oudere kinderen of adoptie of 
pleeggezinnen.  
Wij hebben weinig vertrouwen in de overheid en het maatschappelijk werk. Ook de staf 
van het CNCC heeft er weinig vertrouwen in. Michael gaat tot de hoogste regionen om 
hen te overtuigen van hun verantwoordelijkheid. 
Kinderen laten overleven hier in het CNCC en vervolgens wegsturen is geen optie. 
Niemand wil dat, maar er wordt aan gewerkt om voor elk kind een zo goed mogelijk 
vervolg te realiseren. 
Wij hebben nu 9 scholen bezocht, 36 kinderen worden gesponsord en ze doen het 
allemaal behoorlijk goed.  Hieronder drie scholen en kinderen.                                
 

  
The Rhino VTC Secondary School         The St.Anna Primary School                              The Clementina Secondary School 
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In en rond het centrum. 
Het CNCC is inmiddels een groene oase te midden van veelal dor grasland en mais- en 
zonnebloemvelden. Onvoorstelbaar hoe snel de aangeplante bomen in de 15 jaar dat we 
nu hier komen zijn gegroeid. De grond hier, volgens Michael door oude vulkanische 
activiteit, is erg vruchtbaar. 
Voor we het CNCC bereiken zijn daar eerst aan de weg naar het CNCC de gebouwtjes 
voor de oliepers en de maismolen. Het is nu oogsttijd dus er wordt hard gewerkt om de 
aangeleverde maispitten en zonnebloempitten te malen en uit te persen. Mooie omzet 
voor het CNCC! 
Daarna zien we links de dierenstallen, melk voor de kinderen van het CNCC wordt door 
drie koeien geleverd, extra melk wordt verkocht. Rechts zien we de werkelijk schitterend 
gelegen Maktau Mountain Lodge voorzien van een mooi en groot zwembad. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van de lodge en het zwembad veelal door groepen uit Dar es 
Salaam, maar ook uit Kenya. De lodge levert ook winst op die weer naar het CNCC gaat.  

             
                                                                                           De Maktau Mountain Lodge                                                            

Het kleuterschooltje binnen de muren van het centrum wordt geleid door sr. Bertha, een 
prima leerkracht en een mens met een groot hart voor kinderen. Er zijn op dit moment 
slechts 5 kinderen van binnen het centrum en 28 kinderen die van families elders 
komen. De school is van 8 – 12 uur in de ochtend. De buitenkinderen betalen 60.000 Tsh 
per jaar (= ± 13 euro per jaar). Ze betalen zelf ook hun uniform, dat gemaakt wordt in het 
centrum en ze krijgen aan het eind van de ochtend Uji, een soort pap. 

 
 

De  totale exploitatie kosten van het CNCC met de andere voorzieningen bedragen rond 
de 43.000 USD. Ik schat dat ongeveer de helft daarvan inmiddels wordt opgebracht door 
genoemde projecten en donaties van particulieren. 
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Er zijn vergevorderde plannen voor het bouwen van een bakkerij naast de lodge.  
Dankzij de hulp van “Bakker Boer” uit Kloetinge kan deze zeker dit jaar gebouwd 
worden, ook de Nederlandse stichting Cornel Ngaleku zal daaraan bij gaan dragen. 
Michael Shirima bespreekt dit alles met bakker Boer en ons bestuur, via Ane Zandee, 
bestuurslid, als vertegenwoordiger van ons bestuur. 
Inmiddels zijn we de poort van het CNCC  binnengereden en zien dus een prachtig groen 
CNCC, goed onderhouden gebouwen, conferentiezaal en kleuterschool. 
De door onze stichting indertijd geschonken Community Hall wordt geverfd in de groene 
kleur van de daken van de andere gebouwen. 

 
De water en elektriciteit voorzieningen zijn voortreffelijk in tegenstelling tot voorgaande 
jaren waar regelmatig stroomstoringen voorkwamen die zowel de stroom- als de 
watervoorziening ernstig belemmerden. Alleen de internetvoorziening hapert vaak of 
heeft te weinig kracht. 
Al met al zijn we zeer content met alles in en rond het CNCC! 
 
We bedanken iedereen die al zo lang en trouw de Dutch Foundation sponsort en we 
hopen dat iedereen ermee doorgaat.  
Wij gaan weer met een goed gevoel terug naar Nederland en laten het CNCC met een 
gerust hart over aan Michael en alle werkers en zusters. We houden contact via e-mail 
en whatsapp. 
 
Een warme groet vanuit Tanzania, 
 
Piet en Olga de Haas 
 
 
  


