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REISVERSLAG TANZANIA
20 november jl. stapten Marijke de Jong en Marieke
van Blokland op het vliegtuig naar Tanzania om de
laatste werkzaamheden van het LOGO-South
programma uit te voeren in samenwerking met de
mensen van het Kondoa District Council. De evaluatie
van het programma vond plaats tijdens een VNG
International Platform Meeting in Arusha op 1 en 2
december. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen.

De werkbespreking de volgende dag in het kantoor van
de DED (District Executive Director) Mr. John
Mwalongo verliep uitermate vlot. De middag kon dan
ook besteed worden aan functie beschrijvingen, het
presenteren van resultaten in grafieken, het aanpassen
van het Excel cashbook sheet naar aanleiding van input
van de VEO’s (Village Executive Officers) en de en
WEO’s (Ward Executive Officers) en een inventarisatie
van de vorderingen naar aanleiding van het vorige
bezoek.

Na aankomst op Kilimanjaro Airport reden wij naar
Arusha om te overnachten. Van Arusha was het
vervolgens een dag reizen naar Kondoa. Een reis over
veelal slechte wegen zonder asfalt met een prachtig
uitzicht op het Afrikaanse landschap.

Mr. Kuuli and Mr. Mabanga met de Excel cashbook sheets

De 2 volgende dagen trokken we door het noordelijke
en zuidelijke gedeelte van het Kondoa District om
diverse dorpen te bezoeken. We kregen de unieke
gelegenheid om trainingen aan de Ward Management
Teams bij te wonen die hun boekhouding nog met de
Masai koeien op de Tanzaniaanse steppe
hand bijhouden in een kasboek. Mr. Twalib Kanyike gaf
Het weerzien met bekenden in Kondoa was
tekst en uitleg over diverse overheidszaken. Mr.
hartverwarmend. Onderdak vonden we in het
Sevenine Lyimo onderwees over het correct bijhouden
inmiddels vertrouwde Het New Geneva “hotel”, dat
en invullen van inkomsten en uitgaven. Zijn
soms warm water, soms koud water, maar regelmatig enthousiasme werkte aanstekelijk; zijn aanpak maakt
ook helemaal geen water had. Op het menu stond
boekhouden leuk. De WEO’s, VEO’s en Chairs van de
voor elke dag ‘smorgens, ’s middags en ’s avonds taaie Village Councils waren geïnteresseerd, stelden vragen
kip en banaan, maar de pannenkoekjes, rijst en diverse en er onstonden levendige discussies.
groenten waren best lekker en alles went.
Kortom een aanpak die zijn vruchten afwerpt.

Uitleg cashbook sheet

KONDOA ZIEKENHUIS
Met een koffer vol spullen bezochten we het
ziekenhuis in Kondoa. De 2 beademingsballonen,
rompertjes, slabbetjes, trappelzakken en dekentjes
voor pasgeboren baby’s, werden dankbaar in
ontvangst genomen. Ook hebben we kleertjes
achtergelaten, die de zusters kunnen weggeven aan
net bevallen moeders die geen geld hebben hun
kinderen te kleden.
Dankzij de aanpak van Dr. John Rwanda is er veel
verbeterd in het ziekenhuis de afgelopen paar jaar.
Niettemin is extra hulp altijd welkom. Wilt u een
bijdrage leveren aan het ziekenhuis, zodat zij medische
boeken kunnen kopen en een videorecorder die
gebruikt kan worden voor beeldmateriaal tijdens
lessen in het veld? U mag uw donatie overmaken naar
rekeningnummer 30.46.15.250 ten name van SISAL te
Loenen. Alvast hartelijk dank!

De enthousiaste aanpak van Mr. Lyimo

Tevens maakten we van de gelegenheid gebruik om te
zien hoe de dorpen functioneerden waar de WEO een
zonnepaneel en laptop had gekregen, teneinde
zijn/haar kasboek bij te kunnen houden in Excel. De
zonnepaneeltjes bleken diefstalproof op het dak
gemonteerd, de laptop wordt ’s avonds goed
opgeborgen, of gaat mee naar huis. De 10 WEO’s die
geselecteerd waren voor de laptop en inmiddels
diverse trainingen hebben ontvangen zijn dolblij met
de technologische vooruitgang. Het
gestandaardiseerde formulier helpt fouten te
voorkomen en is tijdbesparend.

De WEO van Kwamtoro in haar nopjes met de laptop

Het weekend hebben we benut om onze SISAL
projecten te bezoeken:

Pasgeboren baby in het ziekenhuis van Kondoa

WEESHUIS POLONI
Ook naar het weeshuis brachten we een koffer vol
spullen. Dankzij “Little Company” uit Loenen aan de
Vecht, konden we weer ruim 20 dekens weggeven.
Knuffels en kleertjes vielen ook in goede aarde. Zuster
Florentine zorgt dag en nacht voor 64 weeskinderen en
krijgt geen geld van de overheid. Met dank aan haar
tomeloze inzet en toewijding biedt zij de kinderen,
ondanks de zeer beperkte middelen, toch een thuis.
Dankzij de eerdere steun van de kerkgangers van de
Ludgerus Parochie in Loenen is het wassen van alle
kleding inmiddels wat gemakkelijker. Een grote
wasmachine draait op volle toeren, mits er water is.
Het geschonken fornuis is alle dagen in gebruik en
dankzij een microscoop kunnen kinderen makkelijk
getest worden op malaria. Een ziekte die helaas vaak
voorkomt en veel slachtoffers maakt.

De kinderen van Poloni hebben tekeningen gemaakt.
Van deze tekeningen zullen wij kaarten drukken. De
opbrengst van de kaartverkoop komt volledig ten
goede aan het Poloni weeshuis.

Poloni wees blij met dekentje

Geld doneren mag ook. Van uw steun kunnen wij
weeskinderen een vervolgopleiding laten volgen
bijvoorbeeld aan de school in Munguri. Het SISAL
rekeningnummer komt u in deze nieuwsbrief
regelmatig tegen.
MUNGURI
Dezelfde dag brachten we een bezoek het Munguri
Folk Development College; een school waar grotere
kinderen een technische opleiding kunnen volgen.
Munguri biedt plaats aan 120 leerlingen, waarvan er
100 ook inwonen. De leerlingen leren o.a. naaien en
borduren, muren metselen, energiezuinige oventjes
bouwen en timmeren. De kinderen in de naaiklas
oefenen steken met papier bij gebrek aan stof. De
jongens die leren voor timmerman hebben behoefte
aan allerhande gereedschap en materialen.

Leslokaal waar kinderen leren naaien en borduren

Heeft u lappen stof over, of heeft u in uw garage
gereedschap liggen dat u niet meer gebruikt zoals
lijmtangen, handboren, beitels, zagen, ijzerzagen en

hamers, lever ze bij ons in. Wij zorgen ervoor dat ze
naar Munguri gestuurd worden.
Uiteraard kunt u Munguri ook financieel steunen. U
kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer
30.46.15.250 ten name van SISAL te Loenen.
KITEO
Zondag brachten wij een bezoek aan ons dorp Kiteo.
We hadden een ontmoeting met de vrouwen van het
zonnebloemproject die trots vertelden dat zij een
enorm goede oogst hadden gehad. Van de winst
hadden vrouwen o.a. een stuk land gekocht, een geit
en hun kinderen naar de Secondary School gestuurd.
Om geld achter de hand te hebben als de oogst een
jaar minder goed uitpakt, is besproken dat niet alle
winst meteen wordt verdeeld onder de dames, maar
dat zij de winst deels terug in hun project stoppen.

5 dames van het zonnebloemproject

Tevens brachten we een bezoek aan de Secondary
School. De school kampt met een enorm leraren
tekort, hetgeen o.a. te maken heeft met het feit dat
Kiteo afgelegen ligt (en dus niet de services biedt die in
een stad wel voorhanden zijn) en geen huizen heeft
om de leraren onderdak te bieden. De bouw van een
lerarenwoning kost ca. € 9.000,- De enige leraar die de
school rijk is, huurt een kamertje terwijl zijn vrouw en
kinderen in Dodoma zitten. Het is voor hem onmogelijk
de ruim honderd leerlingen allemaal adequaat les te
geven. Niettemin is hij toegewijd en roeit hij met de
riemen die hij heeft.
Om Kiteo continuïteit in onderwijs tebieden is (veel)
geld nodig. Wilt u een bijdrage leveren aan de
Secondary School in Kiteo dan kunt u geld overmaken
naar rekeningnummer 30.46.15.250 ten name van
SISAL te Loenen.

Klaslokaal van de Secondary School in Kiteo

beleid, procedures en stystemen voor het leveren van
diverse diensten, verbeterde inkomstengenererende
mechnismen, een verbeterde (financiële) adminstratie
en verbeterd management.
Een rapport werd gepresenteerd met daarin de eerste
bevindingen en aanbevelingen. In werkgroepen
hebben we de LED belangengroepen in kaart gebracht
en de manier waarop deze nu functioneren. Ook
hebben we ons gebogen over het potentieel van ICT
voor LED.

De Primary School van Kiteo hebben we niet kunnen
bezoeken, maar we zijn wel op de plek geweest waar
de stenen klaarstonden om gebakken te worden voor
de bouw van tenminste 2 klaslokalen dit jaar. Volgend
jaar zullen er nog 2 klaslokalen gebouwd worden en
mogelijk nog een 5e lokaal het jaar erop.

Werkgroep Kondoa – het potentieel van ICT voor het LED
Programma

De stenen klaar om gebakken te worden

PLATFORM MEETING ARUSHA
1 en 2 december vond in Arusha de afrondende VNG
International Platform Meeting inzake LOGO-South
plaats. Tijdens deze 2-daagse vergadering waren er
mensen van de gemeente Tilburg met de mensen uit
Same (stedenband), mensen van de gemeente
Beuningen met de mensen uit Mwanga en wij met de
mensen van Kondoa. De behaalde resultaten van de
afgelopen paar jaar werden gepresenteerd en tevens
werd vooruit geblikt op LOGO South II, het
zogenaamde LED Programme. LED staat voor Local
Economic Development en doel van het programma is
de capaciteit van lokale overheiden en de private
sector verder te ontwikkelen, teneinde services zoals
het verstrekken van water en het ophalen van afval
beter te kunnen leveren.
De verwachte resultaten zijn onder andere verbeterd

Al met al 2 vruchtbare dagen die bij hebben gedragen
aan de begripsvorming. Voor Kondoa geldt bovendien
dat KDC en de aanwezige ondernemer elkaar
gevonden hebben voor verder overleg en
samenwerking in de toekomst.
De VNG is momenteel in afwachting van goedkeuring
van het LED Programma door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Mocht deze goedkeuring er
komen, dan is de bedoeling dat het project in 2011 van
start gaat.
Wij hopen van ganser harte dat de samenwerking
tussen gemeente de Stichtse Vecht en Kiteo/Kondoa
wordt voortgezet, want ik heb inmiddels zelf ervaren
hoe de zogenaamde druppel op een gloeiende plaat
voor de mensen aldaar een grote verbetering van hun
dagelijkse leven kan zijn.
Marieke van Blokland

