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Beste sympathisanten van SISAL,
In deze nieuwsbrief wil ik u graag meedelen dat in
het bestuur van SISAL belangrijke wijzigingen
hebben plaats gevonden. Onze voormalige
penningmeester Gerrit Jansen heeft afscheid
genomen van het bestuur. Hij heeft vele, vele jaren
zorg gedragen voor de financiën van SISAL en ook
voor de ingewikkelde boekhouding van het LOGOSouth project. We zijn hem daarvoor zeer
erkentelijk. Zoals we in een eerdere nieuwsbrief
hebben vermeld heeft Bertil Mouthaan deze taak
als penningmeester overgenomen.
Na een hele (statutair te) lange periode dat ik
voorzitter van het bestuur geweest ben, hebben we
Marieke van Blokland bereid gevonden het
voorzitterschap van mij over te nemen. (Wel blijf ik
nog korte tijd als gewoon lid van het bestuur
meedenken.) U kent Marieke, omdat ze al geruime
tijd de nieuwsbrieven verzorgt. Ook is ze tweemaal
mee geweest naar Kondoa en heeft haar
enthousiasme met u gedeeld in deze
nieuwsbrieven. De meeste foto’s tijdens deze reizen
gemaakt zijn van haar hand.
De contacten met Kondoa zijn nogal veranderd
nadat VNG-international de projecten met Tanzania
heeft stop gezet. We hebben als SISAL nog steeds
de intentie het oorspronkelijke plan van VNG –
namelijk om als vervolg op LOGO-South de lokale
economische ontwikkeling, de Local Economic
Development (LED), in Kondoa te stimuleren- te
blijven ondersteunen. Dit project komt tot nu toe
langzaam van de grond en Marieke is door haar
opleiding en ervaring in Marketing en Economie bij
uitstek geschikt om hier verder vorm aan te geven.
Het is dan ook een hele geruststellende gedachte
dat zij deze taak van mij heeft overgenomen.

De Council van het District Kondoa heeft een officiële
brief aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht gestuurd met het
verzoek om de bestaande stedenband tussen Loenen en
Kiteo voort te zetten als een stedenband tussen Stichtse
Vecht en het District Kondoa (zo groot als de provincie
Utrecht).
Hierover zullen Marieke en ik op korte termijn weer een
gesprek hebben met de verantwoordelijke bestuurders
binnen onze gemeente, Burgemeester van ‘t Veld en
wethouder Ploeg. Deze nieuwe band zou van groot
belang zijn om steun te zoeken bij bedrijven binnen onze
gemeente om mee vorm en inhoud te geven aan het LED
project.
Ten slotte wil ik mijn mede-bestuursleden bedanken voor
de geweldige samenwerking, de vriendschap en het
vertrouwen gedurende de jaren van mijn voorzitterschap.
Ik heb toegezegd dit kalenderjaar nog bestuurslid te
blijven om daarna plaats te maken voor nieuwe leden.
Als afscheid heeft het bestuur Gerrit Jansen, mij en mijn
man Anne (hij heeft schoolprojecten in Kiteo behartigd
tijdens een tweetal bezoeken) mee uitgenodigd naar een
hele bijzondere toneelvoorstelling in Haarlem. Een
Belgische auteur, en tevens ontwikkelingswerker, gaf een
solo-voorstelling genaamd “Africa” over zijn ervaringen in
Kenia.
Hij deed dit door afwisselend als blanke en als zwarte op
te treden om zo van beide kanten de volgens hem niet
altijd op te lossen problemen duidelijk voor het voetlicht
te brengen. Voor ons allemaal heel herkenbaar en
informatief. Hiermee hebben de overige bestuursleden
ons een prachtig afscheid bezorgd waarvoor heel hartelijk
dank.
Ten slotte wil ik u als sympathisanten bedanken voor uw
steun en vertrouwen. Ik hoop dat u nog vele jaren het
werk van SISAL wilt blijven steunen met uw belangstelling
en uw financiële bijdrage.
Marijke de Jong-Brink.

Activiteiten Tanzania
Adam, Eve, Agatha en Clara uit het weeshuis Poloni,
die dankzij uw donaties naar school kunnen,
hebben alle vier met goed gevolg het zogenaamde
Form II National Exam afgelegd en zijn door naar
Form III. Florentine heeft (nog geen) examen
afgelegd. Haar laatste rapport treft u hieronder aan.
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Het LED project vordert langzaam. De locatie voor
het ‘business centrum’ is rond, er is recentelijk weer
een vergadering geweest met de ondernemers uit
Kondoa en Charles Karadogo, binnen KDC de
kartrekker van dit project, heeft de laatste hand
gelegd aan het voorstel. Hij werkt hierbij samen met
Rashid Kijai Ikaji het nieuw gekozen lid van TCCIA in
de regio (de Tananziaanse Kamer van Koophandel).

Inkomsten

Tijdens ons bezoek in Tanzania vorig jaar werden wij
geattendeerd op twee albinomeisjes die beide een
speciale bril nodig hebben om hun ogen te
beschermen. Het benodigde geld daarvoor is,
dankzij sponsors, inmiddels overgemaakt naar onze
coöordinator Protas, die ervoor zal zorgen dat de
meisjes de juiste bril krijgen aangemeten.
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betreft extra giften ten gunste van het schoolfonds,
het weeshuis of in verband met het werkbezoek aan
Tanzania.
In 2012 heeft een delegatie van SISAL een werkbezoek
gebracht aan Kiteo. De reis- en onkosten zijn betaald uit
het Logo South Fonds. De ter plaatse aangeschafte
goederen zijn ook betaald uit dit fonds dat is ontstaan uit
bedragen die door de VNG als tegemoetkoming in
salariskosten zijn toegekend aan delegatieleden van SISAL
die aan vijf missies in Kondoa (Tanzania) hebben
deelgenomen in het VNG-Logo South 2006-2011 project.

Voor 2013 is het doel om voor vijf scholieren het
schoolgeld en zakgeld te financieren. Per scholier
zijn de kosten € 500.
Plaatselijke activiteiten
Het afgelopen half jaar is SISAL aanwezig geweest
op de kerstmarkt in Vreeland waar we onze
activiteiten hebben gepromoot en fair-trade
artikelen hebben verkocht. Door het slechte weer
was er helaas weinig belangstelling.
In februari waren wij te gast bij de Ludgerus
parochie om specifiek het RK Poloni weeshuis in
Tanzania onder de aandacht te brengen. Met name
de studie aan de middelbare school van 5
weeskinderen: Adam, Eva, Florentine, Agatha en
Clara. Gedurende de hele vastenperiode waren alle
collecten in de kerk voor dit project. Onze hartelijke
dank voor de steun van de Ludgerus parochie. Met
het kunnen laten studeren van jonge mensen in
Afrika is naar onze mening, naast economische
hulp, dit de beste hulp op langere termijn.
De verkoop van Fair-trade producten zoals o.a.
koffie, thee en wijn gaat continue door aan zowel
particulieren als verenigingen en kerken. De kleine
marges op levensmiddelen komt allemaal ten goede
van onze projecten. Mocht u belangstelling hebben
om zelf of in uw vereniging of kerkgenootschap ook
fair-trade original producten te willen gaan
gebruiken, dan kunt u altijd contact met ons
opnemen ( tel: 0294-231105). Trouwens de
kerstfolder 2013 komt volgende maand alweer uit.

