Hillegom, maart 2015

Jaarverslag 2014
Beste donateur, sponsor en belangstellende,
We hebben het altijd over de tijd die snel gaat en we hebben het druk en dan
realiseer ik me tijdens mijn bezoek aan Bwambo in december dat de tijd echt
snel gaat. Zo’n ruim vier jaren geleden bracht ik ook een bezoek aan
Bwambo en stuurden we vier leerlingen naar de middelbare school en
brachten we hen een bezoek. Nu stonden ze ineens voor me en hadden de
vier jaren middelbare school alweer af. De tijd gaat snel. De jongens en de meisjes waren
volwassener geworden en hadden plannen voor de toekomst. Ze waren echt blij dat ze de kans
hadden gekregen om te mogen studeren en ze waren gemotiveerd om verder te gaan en ze hadden
plannen van dit of dat wil ik worden. Heerlijk om met zo’n stel goed gemotiveerde leerlingen te
discussieren en ook te ontmoeten. Gaf voor ons het gevoel niet voor niets deze jongens en meisjes
een kans te hebben gegeven.
- Omdat we in december en januari Tanzania een bezoek brachten, konden we ook de
leerlingen ontmoeten, want dan zijn ze thuis en hebben ze grote vakantie. Daar over een klein
verhaaltje.
- Een ernstig gesprek gehad met de ouders/voogden van de jongens en meisjes over de nieuwe
financiële ontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan; Een democratisch besluit.
- Iets over de veiling die we op 17 oktober hebben gehouden.
- Verder kunt u nog enige bijzonderheden lezen in dit verslag.

De ontmoeting.
Meestal gaan we om de twee jaren in juli naar Bwambo. Wat een
geluk dat we deze keer in december/januari konden gaan. Ik ben
net gepensioneerd en Tasiana kon vrij krijgen. Wat een weelde.
Bepakt en bezakt vertrokken we. Het voelde gelijk zeer
vertrouwd aan en kwamen weer allerlei bekende mensen tegen.
Wat een geluk dat we een wagen te leen kregen voor twee
maanden. Dat betekende veel meer mogelijkheden. Veel
leerlingen kwamen langs om te bedanken en de kippen
vlogen ons om de oren.Wat leuk om te zien hoe blij ze zijn
en vol goede moed om de volgende fase in te gaan. Een paar
leerlingen thuis bezocht wat ze zeer op prijs stelden. We
hadden ook een aantal sportjasjes en shirtjes van goede
kwaliteit (gesponserd door een hockeyvereniging)
meegenomen. Dat konden ze goed waarderen en je zag dat ze
er blij mee waren.

Ernstig gesprek met de ouders en de commissie (kamati) Tufikiriane in Tanzania
Voorgelegd hebben we de financiele situatie in Tanzania en mogelijkheden die wij hebben met de
vervolgstudies. Het schoolgeld stijgt ieder jaar en waar zijn de grenzen. Vanwege de verhogingen
kunnen we dit jaar geen nieuwe leerlingen naar een middelbare school sturen. Ook zij vonden dat het
schoolgeld hoog was, maar lieten ook weten dat ze dat zelf niet konden betalen. We lieten merken
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dat we het heel moeilijk vonden om dat over te brengen in
Nederland. Voor dat geld zijn er vele andere mogelijkheden om
leerlingen te helpen met hun studie. De economische situatie in
Tanzania is op dit moment niet slecht en bijna iedereen heeft
wel werk. We hebben hen gevraagd ook een deel van het
schoolgeld zelf te betalen zodat er meer leerlingen naar de
middelbare school gestuurd
kunnen worden. Na veel
gediscussieer en verschillende meningen kwamen we toch tot de
conclusie dat zij ook een deel van het schoolgeld, met ingaande
januari 2016 zouden betalen. Dit vonden wij acceptabel en hebben dat met hen afgesproken. Ook
hebben we afgesproken dat als ze na de middelbare school naar een prive school willen dat ze dat
zelf moeten betalen. Als ze van regeringswege verder mogen studeren dan kost dat minder en
kunnen ze een krediet krijgen op hun studie bij de school. Dit werd ook algemeen accepteerd.
Wij zijn heel blij met deze ontwikkelingen.

De resultaten van een aantal leerlingen:

De resultaten van een enkele leerlingen in het jaar 2014 zijn als volgt:
•

Elifor Geofrey heeft de vierde klas afgerond en hoopt via de regering verder te mogen
studeren in de vijfde klas.

•

Mary Fue zit nu in de derde van de middelbare school. Gaat iets vooruit. Blijft er plezier in
houden.

•

Mussa Chedieli is klaar met de 6e klas middelbare school en hoopt op een plek van de
hogeschool.

•

Hazina Kelakela en Onike Senzighe zitten in het 2e jaar van hun twee jarige
verpleegstersopleiding in Dar es Salaam. We hebben ze niet ontmoet maar we horen dat ze
het goed maken en veel zin hebben om het geleerde in praktijk te brengen. Het leuke is dat ze
hun stage in het ziekenhuisje van Bwambo hebben mogen doen en ze willen er graag komen
werken als ze klaar zijn. Ze ronden het in 2015 af.

Activiteiten

In januari heb ik mijn werkbezoek aan het Tufi-huis voortgezet. De
puntjes op de i gezet betreffende het stucwerk en de afwerking van de
buitendeuren. Het buitenpleisterwerk is nu af en alle ramen en
deuren zitten erin.

De eerste ramen voorzien van glaswerk waar we heel blij mee
zijn. De plafonds zijn gedeeltelijk af. We hebben het plafond van
een ruimte voorzien van stucwerk. Deze methode is nog niet
ingeburgerd en proberen het uit. Het ziet er strakker uit,
brandwerend en isoleerd beter. Het resultaat is nog niet naar wens maar kan wel een vervolg krijgen.
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Prognose voor 2015
Verdere communicatie bevorderen met de leerlingen.
Binnenwerk van het Tufi-huis afmaken, zoals afwerklaag van de vloeren, het glaswerk van de ramen
en de deuren, de verdere afwerking van de plafonds.
Buitenwerk: het pleisterwerk en de omheining.
En dat de tafels en de stoelen gemaakt kunnen worden.

De veiling.
Voor het eerst heeft de Stichting een fantastische veiling
georganiseerd op 17 oktober in het Fioretti College in Hillegom.
Een heel draaiboek in elkaar gezet en met veel vrijwilligers zijn
we een heel eind gekomen. ’s Middags waren er allerlei spelletjes voor de kinderen en informatie
over de Stichting. Daarna een spetterende afrikaanse maaltijd die zeer druk bezocht werd. Toen
kwam de veiling waar het eigenlijk om ging. De meeste
mensen die de maaltijd genuttigd hadden bleven en deden
mee met de veiling. Levendige veiling met een goede
veilingmeester die de touwtjes strak in handen hield.
Schilderijen werden geveild vrijwillig beschikbaar gesteld
door lokale kunstenaars. Vele schilderijen gingen onder blijde
gezichten van de hand. Ook andere veilingstukken, zoals een
museumbezoek, etentjes en diverse producten (beschikbaar
gesteld door de ondernemers van Hillegom). De bekers met het
embleem van Tufikiriane erop was zeer in trek. Al met al een geslaagde actie waarvan de opbrengst
ongeveer € 2650,= was.
Nogmaals hartelijk dank aan een ieder die gesponsord hebben.
En.... natuurlijk alle vrijwilligers nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
Uw bijdrage is welkom en kunt u op verschillende manieren doneren:
1.
2.
3.

Via de bank op banknummer NL10 RABO 03881.41.107 t.n.v. van St. Tufikiriane te Hillegom.
In contact komen met de St. Tufikiriane via de mail: tufikiriane@hotmail.com
Wij staan op de Ambilijst van de belastingdienst, zodat u uw gift kunt aftrekken van de Belasting.

Namens het Tufikiriane bestuur:

Jan van Ruiten
Voorzitter
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