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Beste sympathisanten van SISAL,
Nu het voorjaar zich al aankondigt, is het een goed
moment u even wat te vertellen over de activiteiten
van SISAL. In onze nieuwsbrief van december 2010
hebben we uitgebreid verslag gedaan van onze missie
naar Tanzania.
AFRONDING LOGO-SOUTH 2010
De afgelopen vijf jaar heeft SISAL in samenwerking
met de gemeente Loenen actief meegedraaid in het
LOGO South programma van VNG International. Een
programma dat gericht is op versterking van de lokale
democratie. In Kondoa werd een financieel
management systeem opgezet en uitgerold. In eerdere
nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de voortgang
en in december waren wij in Tanzania voor de
afrondende fase. Er is veel aandacht besteed aan het
op orde krijgen van de financiële administratie.
Ambtenaren zijn getraind om een nieuw computersysteem te gebruiken en de resultaten om te zetten in
goede en begrijpelijke financiële rapporten. Ook werd
hen geleerd gegevens goed op te slaan. Het project
had als doel de financiële planning en verslaglegging in
Kondoa meer transparant te maken. Dit om tot een
duurzame verbetering van de financiële dienstverlening door lokale overheid te komen. Kondoa was
een uniek expiriment dat als voorbeeld diende voor
heel Tanzania.
Op 16 december 2010 heeft de Tweede Kamer een
amendement aangenomen op de begroting van het
ministerie van Buitenlandse Zaken om in 2011 de
financiën voor het LOGO South programma tot nul te
reduceren. Hierdoor dreigt LOGO South II, het LED
(Local Economic Development) programma niet door
te gaan.

Het geld voor het beschikbaar stellen van expertise van
gemeenten en waterschappen uit Nederland voor het
opzetten van bevolkingsregistraties, het beter
verzamelen en verwerken van huisafval, het bieden
van schoon drinkwater en goede huisvesting alsmede
voor het stimuleren van lokaal economische
ontwikkeling is weggevallen. In de volgende
nieuwsbriefzullen wij u op de hoogte houden van de
laatste ontwikkelingen.
STICHTSE VECHT; EEN NIEUWE START
Ook een tweede gebeurtenis is van groot belang voor
SISAL: het opgaan van onze gemeente in de nieuwe
gemeente “Stichtse Vecht”. Binnen deze nieuwe
gemeente is niet alleen SISAL actief op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking maar ook SISAB
(Breukelen) en SOMO (Maarssen). Wij (gemeente
Loenen) zijn echter de enige gemeente die een
bestuurlijk project voor VNG-international uitvoeren
met een district in een ontwikkelingsland, Tanzania.
Daarom hebben we het initiatief genomen om met
deze 3 partijen overleg te hebben hoe wij deze taken
binnen de nieuwe gemeente gezamenlijk handen en
voeten kunnen geven. Wij zullen dan ook op korte
termijn een gesprek hebben met onze nieuwe
burgemeester, die portefeuillehouder is van
buitenlands beleid. Dit houdt niet in dat we de
activiteiten van deze 3 organisaties stop zullen zetten.
Nee, we willen nieuwe, gezamenlijke activiteiten
ondernemen, die voor alle particuliere groepen en
mensen die bezig zijn met ontwikkelingsprojecten,
ondersteunend zullen werken. Meer over deze
toekomstige samenwerking kunt u lezen in de
volgende nieuwsbrief. Namens het bestuur van SISAL,

Marijke de Jong-Brink, voorzitter

CONTRIBUTIE
De sympathisanten contributie voor dit jaar is
€ 10,00 over te maken op rekening nummer:
30.46.15.250 ten name van SISAL te Loenen.
Als u ons extra wilt steunen door minimaal € 25,- over
te maken, dan krijgt u een set van 6 kaarten cadeau.
Deze kaarten zijn getekend door de kinderen in het
Poloni weeshuis. Lees verder in deze nieuwsbrief, of
kijk op www.loenen-sisal.nl voor meer informatie.
WERELDWINKEL / FAIR TRADE ORIGINAL PRODUCTEN
Eerlijke handel, eerlijke productie, eerlijke prijzen
geeft (h)eerlijke producten.
Sisal promoot de Food Fair Trade Original producten
en de Non-food wereldwinkelproducten.
De Food producten die u alle dagen nodig hebt om
smakelijk te eten en te drinken kunt u in Loenen kopen
bij Hovestad en C-1000. De Non-food producten kunt
u dagelijks in Breukelen kopen bij de wereldwinkel.
SISAL biedt u de gelegenheid als particulier, als bedrijf,
als instelling, als kerk, als vereniging uw steentje bij te
dragen aan een betere wereld,want bij ons kan u
rechtstreeks een aantal Food producten
bestellen.Neem contact met ons op als u informatie
hierover wenst. Hierdoor steunt u naast de eerlijk prijs
voor de boeren ook de projecten van ons in Tanzania.
De volgende fair-trade original producten bieden wij u
uit voorraad aan:
Koffie premium zilver snf 250gr pak
Koffie Décaf snf 250 gr pak
Koffie pads dark roasted 36 stuks per zak
Wijn rood Pinotage
Wijn wit chemin Blanc
Wijn rosé
Deze kunt u bij ons bestellen door op onze site
www.sisal-loenen.nl de hoeveelheid en het product
in te vullen. Mocht u nog andere fair-trade producten
willen hebben, dan kunt u die ook vermelden. Wij
nemen dan contact met u op.
WEESHUIS POLONI
De kinderen van Poloni hebben tekeningen gemaakt.
Van deze tekeningen hebben wij kaarten gedrukt.

Opbrengst van de kaartverkoop komt volledig ten
goede aan de kinderen van het weeshuis.
Mocht u interesse hebben om ook deze kaarten te
bestellen dan kan dit via www.loenen-sisal.nl . Bekijk
de voorbeelden en vul het aantal sets van 6 kaarten €
12,50 in op het bestelformulier voor de fair-trade
producten.
MUNGURI
Aan het Munguri Folk Development College kunnen
120 leerlingen een technische opleiding volgen. De
kinderen 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.
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.
SISAL AANWEZIG IN DE GEMEENTE
SISAL zal aanwezig zijn op zondag 20 maart a.s. in de
“Vasten dienst”van de RK Ludgerus parochie te Loenen
om 10.00 uur ‘s morgens. Wij zullen daar onze
projecten presenteren en met name vragen om het RK
Poloni weeshuis te steunen. De oudere kinderen willen
graag naar het vervolgonderwijs. Het schoolgeld is er
niet. SISAL, heeft toegezegd voor 4 jaar voor 3
kinderen garant te staan voor dit schoolgeld: ca €
1000,- totaal per jaar. Wij hopen dat een ieder naar
vermogen zal bijdragen om dit mogelijk te maken. (Zie
ook het pamflet op onze site).
Sisal zal ook present zijn op de bazaar in het Kampje te
Loenen op woensdagmiddag 1 juni. Hier zullen we al
onze projecten d.m.v. posters presenteren en onze
fair-trade/ wereldwinkel produkten te koop
aanbieden. Ook onze nieuwe kaarten zijn daar te koop.
Kom allemaal eens kennis maken met de gezelligheid
in het Kampje. U steunt hierdoor het vrijwilligerswerk
in het Kampje en de projecten in Tanzania.

