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klaslokalen voor de primary school financieel te
steunen. Van de 5 toegezegde lokalen zijn er nog maar
Het is alweer 2012 en de hoogste tijd voor een (eerste) 2 lokalen gebouwd en er is nog niet voldoende geld om
nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze
ze helemaal af te maken voor gebruik. We hebben
activiteiten en plannen voor dit jaar.
beloofd meer te willen bijdragen maar één en ander is
ook vertraagd door wisseling in het lokale bestuur. De
Situatie in Kondoa district
VEO (village executive officer) is overgeplaatst naar
Allereerst was er nogal wat beroering in het Kondoa
een ander dorp en een nieuwe VEO moet altijd even
Districts Centrum (KDC). De zeer geliefde District
warm draaien… Ook een ernstig probleem is het
Executive officer (DED) Mr. John Mwalongo was
overgeplaatst naar een district helemaal in het zuiden vinden van leerkrachten, zowel voor de primary als de
secondary school. Het vinden van geschikte
van Tanzania. Van corruptie beschuldigde en
woonruimte is een deel van het probleem. Het feit dat
weggestuurde ambtenaren van het district hadden
Kiteo echt een afgelegen dorp is maakt het voor vele
daarvoor gezorgd via vriendjes in de hogere politieke
jonge leraren en leraressen niet erg aantrekkelijk.
kringen. Dit komt ook ons niet onbekend voor.
Gelukkig hebben de leden van het centrale Parlement Daarom heeft de regering besloten dat iedere pas
uit het Kondoa District en de voorzitter van de Council opgeleide student 2 jaar in een door de regering
aangewezen school moet werken. Helaas vertrekken
dit via de Eerste Minister weten terug te draaien en is
ze na deze periode weer snel. Het bestuur van SISAL is
de DED inmiddels weer terug op zijn post in Kondoa.
van mening dat we deze zomer weer een delegatie
Een hele unieke gebeurtenis in Tanzania. De vorige
DED moest 3 jaar(!) wachten op een proces waarbij ze moeten sturen om polshoogte te nemen en alle
uiteindelijk werd vrijgesproken. U kunt zich voorstellen betrokkenen te activeren. Steeds weer blijkt dat te
helpen. Nu het LOGO-South project is afgelopen
dat we heel blij zijn met deze afloop, omdat we
hebben we dan alle tijd beschikbaar voor onze eigen
vertrouwen hebben in deze DED. Wel heeft deze
SISAL projecten.
affaire enorme vertragingen veroorzaakt in onze
contacten met het district Kondoa en “ons” daarin
Projecten in Kondoa
gelegen dorp Kiteo. Niemand durfde beslissingen te
Naast deze activiteiten in Kiteo hebben we ook in de
nemen…
stad Kondoa projecten lopen. We sponsoren de
Beste sympathisanten van SISAL,

Projecten in Kiteo
Ook in Kiteo wordt de financiële crisis steeds meer
werkelijkheid. De bouw van 2 klaslokalen voor de
primary school heeft daardoor behoorlijke vertraging
opgelopen. U herinnert zich misschien dat er veel te
veel leerlingen zijn voor heel weinig klaslokalen. Dit is
een van de factoren waarom de prestaties van de
primary school in Kiteo onderaan de lijst van het
District prijken. Wij hebben toegezegd de bouw van 5

vervolgopleiding van nu in totaal 5 kinderen uit het
Poloni weeshuis. Zuster Florentine van het weeshuis is
heel actief om ook deze kinderen een kans te geven
een opleiding te volgen waardoor ze later op eigen
benen kunnen staan. We zijn heel blij dat deze
kinderen nu naar scholen in de buurt van het weeshuis
gaan zodat ze regelmatig weer naar hun basis, het
weeshuis, kunnen terugkeren. Het is heel
normaal in Tanzania dat in het schoolgeld de kosten

voor kost en inwoning inbegrepen is. Verderop in deze
nieuwsbrief kunt u meer lezen over sponsoren van de
opleiding van deze kinderen, de Ludgerus parochie uit
Loenen en het Sint Anna Gesticht in Hilversum. Het is
misschien wel een van de belangrijkste bijdragen die
we kunnen leveren om zoveel mogelijk kinderen in de
gelegenheid te stellen onderwijs te kunnen volgen.
Lokale economische ontwikkeling
In de vorige nieuwsbrief heb ik uitgebreid verslag
gedaan van ons plan om te proberen de lokale
economische activiteit in Kondoa te stimuleren en
daar zoveel mogelijk bedrijven uit onze gemeente
“Stichtse Vecht” bij te betrekken. In een bijeenkomst
met onze burgemeester kwam de suggestie naar
voren om ook de Universiteit Nyenrode daarbij te
betrekken. Dit contact heeft ondertussen een aardige
spin-off gekregen. Een viertal studenten schreef in het
kader van hun pre-masters opleiding een
onderzoeksrapport (consultancy report for
entrepreneurs in Kondoa) over de mogelijkheden en
moeilijkheden om economische activiteiten te
ontplooien in Kondoa. Een van de belangrijkste
aanbevelingen uit dit rapport is om een verandering in
gedrag en denkpatronen tot stand te brengen door
een betere scholing van jongeren. Ook ouderen, die
weinig onderwijs hebben gehad, zouden bijgeschoold
moeten worden om de tradities te doorbreken en hen
te leren hoe een bedrijfje te starten. Verder hebben
de studenten een aantal conclusies en aanbevelingen
gedaan die ik graag kort wil samenvatten. De te
ontplooien economische activiteit moet
(1) niet te ingewikkeld zijn en
(2) niet al te zeer afhankelijk van transport.
Als mogelijkheden hebben de studenten genoemd:
 Verbetering van het verbouwen van gewassen
(kennis van bemesting en watermanagement). Hierbij hebben ze het
cultiveren van gewassen voor medicinaal
gebruik aanbevolen. Ook zou moeten
nagegaan worden of de Afrikaanse Moringa
Oleifera boom, waarvan de bladeren rijk aan
vitamines zijn, in Kondoa kan
groeien/gecultiveerd kan worden.
 Het vervaardigen van kleding.
 Het maken van manden.
 Verhuur en beheren van fietsen. Dit is het
belangrijkste transportmiddel.

We hopen nu dat een tweetal masters studenten
verder gaat met deze plannen. Ze hebben dan meer
tijd en zouden in ieder geval een periode in Kondoa
moeten verblijven om alles met eigen ogen te zien.
Ten slotte wil ik graag het bestuur van SOMO
(Maarssen) van harte gelukwensen met het winnen
van de Bokaal en een bedrag van € 2000.- voor hun
project in Namibië, als beste project gekozen uit een 7tal ingediende projecten. Deze traditie is door SISAB
ingesteld in de voormalige gemeente Breukelen en is
nu dus voortgezet in de nieuwe gemeente. Wij als
SISAL mochten niet meedingen omdat we al een
subsidie van de gemeente ontvangen!
Wij hopen op uw steun als sympathisant om de
plannen, die u kunt lezen in deze nieuwsbrief, te
kunnen uitvoeren.
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.

Poloni kaarten set B

Zie voor een overzicht van onze Poloni weeshuis
kaarten de website: www.sisal-loenen.nl

Activiteiten in de gemeente
Sisal was o.a. aanwezig op de gezellige burendag van
de Ludgerus Kerk in Loenen en de kerstmarkt te
Vreeland. Dank voor allen die langs kwamen. Hier
werden onze projecten toegelicht en de fair-trade
producten verkocht. Ook de kaarten van Afrika en het
Poloni weeshuis werden aangeboden ( zie verder onze
site www.sisal-loenen.nl onder kopje wereldwinkel).
Beursvloer
De Beursvloer is hét evenement waar bedrijfsleven,
lokale politieke en maatschappelijke organisaties
elkaar ontmoeten, netwerken en handelen in
betrokkenheid. Zij ontmoeten elkaar in een informele
en dynamische sfeer om samen een deal te sluiten in
de vorm van een match. Wat de één over heeft of
graag wilt bieden, is voor de ander wellicht zeer
gewenst. Geld is hierbij taboe! Doel van een
beursvloer is om matches tot stand te brengen. SISAL
heeft mee gedaan aan de beursvloer en heeft een 3tal matches gealiseerd.
1. DE LANGE IJzerwaren-Gereedschappen-DHZ
Cor de lange, Poeldijk 13, 3621 CZ Breukelen
2.

De HEMA te Maarssenbroek en

3. MUR Transport te Breukelen

Wij hebben dit aangewend voor extra kinderen uit het
Poloni weeshuis te laten studeren aan onder andere
het Munguri Folk Development College. Onze
hartelijke dank daarvoor.

Financieel overzicht
Cijfers 2011

Begroting
2011

Contibutie sympathisanten

€ 787,50

€ 875,00

Netto opbrengsten Fair
Trade

€ 993,31

€ 600,00

€ 1.617,00

€ 1.617,00

€ 189,12

€ 200,00

€ 3.586,93

€ 3.292,00

Bijdrage activiteiten Kiteo

€ 472,85

€ 2.400,00

Bestuurs/secretariaatskosten

€ 186,81

€ 192,00

Nieuwsbrief/Website

€ 129,02

€ 350,00

Promotionele activiteiten

€ 943,81

€ 350,00

Inkomsten

Subsidie emeente Stichtse
Vecht
Rente
bedrijfsspaarrekening*

Uitgaven

Resultaat

€ 1.854,44
€ 3.586,93

€ 3.292,00

Mocht u meer informatie willen hebben over dit
financiële verslag neemt u dan contact op met onze
penningmeester Bertil Mouthaan door een mailtje te
sturen naar sisal@live.nl

De heer Teun Mur en Marijke de Jong van SISAL
Wij hopen dat deze matches met betrekking tot
handgereedschap, speelgoed, kinderkleding en
transport dit voorjaar gerealiseerd kunnen worden. Op
die manier kunnen wij extra hulp bieden aan de
inrichting van het Munguri Folk Development College,
het Poloni weeshuis en het ziekenhuis in Kondoa.
Steun van Stichting Anna Gesticht
Het afgelopen jaar heeft de Stichting Anna Gesticht te
Hilversum ons enorm gesponsord door een gift voor
het schoolfonds.

Heshima hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het
schoolfonds!

Fair - trade
De wereld veranderen kan heel eenvoudig zijn! Door
bijvoorbeeld een heerlijke maaltijd te bereiden met
producten van Fair Trade Original. Of door Fair Trade
koffie, thee of wijn te drinken. Tegelijkertijd kun je iets
doen voor de mensen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika
die het product maken. Dat is de overtuiging van Fair
Trade Original, de groothandel die staat voor handel
die ontwikkelt.

Kaarten
Naast Fair-Trade producten heeft SISAL ook een eigen
collectie kaarten geïnspireerd op de mensen en het
landschap van Tanzania. Ook de opbrengst van deze
kaarten komt volledig ten goede aan onze projecten.
Voor meer informatie kijk op onze site:
www.sisal-loenen.nl of neem contact op met Koos van
Nes T: 0294 – 231105

Fair Trade Original bestaat sinds 1959 en is de
grondlegger van de ontwikkelingshandel, een initiatief
dat wereldwijd navolging heeft gevonden. Door
ontwikkelingshandel vinden producten van boeren,
ambachtslieden en van bedrijven met een goed sociaal
beleid, hun weg naar de exportmarkt. Dit schept
werkgelegenheid waardoor de welvaart van de
mensen zelf, van hun dorp en soms zelfs van de hele
regio stijgt.
Fair Trade Original koopt de producten onder faire
handelsvoorwaarden in bij haar handelspartners en
biedt hen ondersteuning op het gebied van
productontwikkeling, productietechnieken, logistiek
en marketing. Vervolgens verkoopt Fair Trade Original
de producten door aan supermarkten, Wereldwinkels,
WAAR-winkels, webwinkels etc.
Wilt u zelf, of uw bedrijf, of uw vereniging, of uw
kerkgenootschap ook Fair-Trade Original producten
bestellen zoals koffie, thee, pindakaas, honing, after
dinner mints, fudge et cetera dan kan dit.
Een aantal producten staat op onze site:
www.sisal-loenen.nl
Voor meer informatie, of direct bestellen kunt u
contact opnemen met Koos van Nes T: 0294 - 231105.
U steunt hiermee ook onze SISAL projecten.

Agenda
De vasten periode van de Ludgerus parochie staat in
het teken van de projecten van Sisal. Tijdens de
diensten op zondag 4 en 25 maart a.s. zijn wij aanwezig
met een presentatie en onze kraam.
Op zaterdagmiddag 5 mei a.s. zijn wij aanwezig in de
oranje tent te Loenen. Omar Bah geeft daar een
workshop djembe, die voor jong en oud toegankelijk is.
Altijd al eens op een djembe willen slaan en in
Afrikaanse sferen belanden? Zoek ons dan op. Omar
neemt 15 djembees mee en om tourbeurt kunnen vele
Loenenaren hun roffel laten horen. Noteer deze datum
maar vast. Het is onze Bevrijdingsdag. Laat ook Afrika
bevrijdt worden van oorlogen en armoede.

