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MODESHOW GROOT SUCCES
Op 17 maart veranderde ‘t Web te Loenen in een gezellig
drukke zaal met een echte catwalk, de nieuwe posters
van Sisal aan de muren en kraampjes met uitgestalde
kleding. Achter de schermen werden de jeugdige
modellen uit Loenen gekalmeerd voor hun eerste
catwalkshow. Best spannend allemaal.
Na uitleg van de doelstellingen van Sisal door onze
voorzitter Marijke de Jong kon de show beginnen.
Wereldmodewinkel SARI en Studio JUX presenteerden
hun kleding op professionele manier aan alle aanwezigen
met een toelichting op de herkomst en fabricage van de
kledingstukken. Bijna alle grondstoffen zijn gemaakt van
biologische katoen, wol en zijde. En elk kledingstuk en
accessoir heeft het fair-trade label .De combinatie
mogelijkheden van kleding met accessoires werd soms
met hilariteit van de modellen getoond. Het gaf een
verrassend effect. Na afloop onder het genot van een
kopje fair-trade koffie of thee kon gepast en gekocht
worden. Al met al een succesvolle avond waar het belang
van eerlijke kleding weer eens duidelijk over het
voetlicht was gebracht.

Voor meer foto’s zie onze site: www.sisal-loenen.nl

KERSTMARKT EN KERSTPAKKETTEN 2010
De kerstpakketten brochure 2010 is weer uit van
Fair-Trade Original en De Evenaar . Ook dit jaar kunt
u een (h)eerlijk cadeau met meerwaarde bestellen
uit de brochure. Kijk op www.de-evenaar.nl of op
www.fairtrade.nl/handelspartners . Voor
inlichtingen en bestellingen kunt u contact opnemen
met Koos van Nes, tel. 231105

Dit jaar in de folder onder andere manden uit
Madagaskar, keramiek uit Vietnam , gerecycled
plastic uit Vietnam, koffie uit Afrika en LatijnsAmerika en wijn uit Zuid-Afrika. Verder ook speciaal
ontworpen door Piet Hein Eek ontworpen schalen
en manden van palmhout uit Vietnam, waarbij een
bindtechniek is gebruikt die de producten intact
houden bij krimp en uitzetten.
SISAL zal ook aanwezig zijn op de kerstmarkt in
Vreeland waar wij onze projecten in Tanzania willen
promoten. Dit willen wij doen door onze
kerstkaartenactie met onderwerpen uit Tanzania en
de verkoop van enkele kerstpakketten en losse nonfood fair-trade kerstartikelen. Ook de food kunt u bij
ons komen proeven. Komt u ook even proeven? Tot
ziens op de kerstmarkt .

BEZOEK AAN KONDOA
Graag willen we iets vertellen over ons bezoek aan het
district Kondoa in Tanzania van 28 mei tot 6 juni 2010.
Onze delegatie bestond uit: de heren René Jansen en
Gijsbert Heij, financiële experts van de gemeente
Loenen voor het LOGO-South project van VNGinternational en uit leden van het bestuur van de
vrijwilligers organisatie SISAL: de ICTer Corné van
Schaik en Marijke de Jong, voorzitter van SISAL en
coördinator van het project. In Tanzania werd onze
delegatie versterkt met de heer Leonard Mung’ong’o.

LOGO-South. Het LOGO-South project heeft als doel
de financiële planning en verslaglegging in Kondoa,
een provincie die zo groot is als heel Nederland(!),
meer transparant te maken. Het project loopt al vanaf
2008 en zal in november van dit jaar eindigen en
geëvalueerd worden.
De ambtenaren in Kondoa worden in dit project
getraind om een nieuw computersysteem te
gebruiken en de resultaten om te zetten in goede en
begrijpelijke financiële rapporten voor de Council van
het district (zeg maar: de “Provinciale Staten”).
Daarnaast is het ook belangrijk om alle
computergegevens goed op te slaan. Hiervoor hebben
we een door ons meegebrachte back-up drive
geïnstalleerd, getest en een handleiding gemaakt voor
het gebruik. Omdat verbinding met internet van groot
belang is, konden we vaststellen dat de ook door ons
gesubsidieerde satelliet schijf op het terrein stond en
was aangesloten. Het belangrijkste onderdeel van de
missie was wel dat 10 hoofdambtenaren uit 10
geselecteerde Wards, te vergelijken met onze
gemeentes, de beschikking kregen over een laptop die
op zonne-energie werkt. Deze mensen hadden nog
nooit een computer aangeraakt en voelden zich zeer
bevoorrecht. We hebben hen geleerd hierop hun
financiële administratie in te voeren. Dit is een voor
Tanzania uniek pilot experiment en zal waarschijnlijk
als voorbeeld gaan dienen voor heel Tanzania. Op de
foto ziet u hoe deze ambtenaren intensief bezig zijn
om alles te leren.

SISAL. Ook hebben we van de gelegenheid gebruik
gemaakt om ons dorp Kiteo, waarmee we al meer dan
20 jaar intensief contact onderhouden, te bezoeken.
Tenslotte hebben we ook gesprekken gevoerd hoe iets
voor de grote aantallen wezen in Kiteo kunnen doen.
Hierover krijgt u later meer informatie. Mocht u onze
organisatie en/of een van de projecten willen steunen
dan verwijzen we u graag naar onze website:
www.sisal-loenen.nl
Allereerst het zonnebloemen project, een project van
12 ondernemende vrouwen. We hebben hen geholpen
dit project op te starten en het financieel mogelijk
gemaakt door lid te worden van een mikrokrediet
organisatie in het naburige dorp Pahi. Gelukkig is er dit
jaar sprake van een zeer goede oogst waardoor ze hun
schulden door de uitermate slechte oogst van vorig
jaar weer kunnen afbetalen.
Ook zijn we zeer intensief betrokken bij het onderwijs
in Kiteo. De Primary of lagere school beschikt over 5
lokalen voor meer dan 700 kinderen! Dit is een
allesbehalve gunstige situatie voor kinderen om
onderwijs te krijgen. De school heeft dan ook hele
slechte resultaten. Vorig jaar is afgesproken dat we
20% van de bouwkosten van 5 klaslokalen, die voor
rekening van het dorp komen, zullen bijdragen. Nu de
opbrengsten van de oogst beter zijn hebben ze beloofd
dit jaar met de bouw van 2 lokalen te starten.
Inmiddels zijn ze met elkaar al bezig een heleboel
stenen te bakken. Als deze gedroogd zijn zullen ze in
oktober starten met de bouw. Voor dit project heeft de
PKN gemeente van Vreeland geld beschikbar gesteld.
De in 2007 gestarte Secondary school beschikt nog
niet over de mogelijkheid om praktisch onderwijs te
geven in de vakken biologie, scheikunde en
natuurkunde. Dit is wel verplicht en tot nu toe heeft de
school min of meer compensatie gekregen. We gaan
ons met hen inzetten om deze voorzieningen te

treffen.
De Ludgerus parochie in Loenen heeft verschillende
collectes in gezinsdiensten bestemd voor een
weeshuis in Kondoa. We konden mede hierdoor vorig
jaar de aanschaf van een wasmachine, een
kooktoestel en een oven financieren. Ook wordt de 2
jarige opleiding van 2 kinderen uit het weeshuis op
een kostschool voor technisch beroepsonderwijs
bekostigd. We hadden nu 14 slaapzakken en 20
dekens bij ons. De foto laat zien hoe blij de kinderen
en de zusters hiermee waren. Dit is mede mogelijk
gemaakt door het bedrijf “Little Company”in Loenen.

Ook hebben we 20 kleine dekentjes gebracht naar het
ziekenhuis. Hier komen hele arme, vaak jonge
moeders, die niets hebben om hun baby in te wikkelen
als ze na de bevalling weer naar huis gaan.
Verschillende lopende projecten werden besproken.
We hopen dat onze nieuwe regering en de nieuwe
gemeente “Stichtse Vecht” ook positief zullen staan
tegenover deze vormen van
ontwikkelingssamenwerking.
IN MEMORIAM
Begin van dit jaar, vlak na het verschijnen van onze
laatste nieuwsbrief, bereikte ons het bericht dat de
heer Stephen Bingi was overleden. Vanaf het begin
van de contacten tussen Kiteo en Loenen tot aan 2008
was hij de coordinator in Tanzania. In 2009 is hij
opgevolgd door Protas Mbele. Tijdens onze missie in
september 2009 hebben we de heer Bingi nog
ontmoet en gemerkt dat zijn gezondheid sterk was
achteruit gegaan. Hij was gedurende vele jaren de
lokale coördinator in Kondoa voor zowel SISAL
projecten in Kiteo als het LOGO-South project.
Verschillende malen heeft hij als hoofd van een
delegatie Loenen bezocht. Velen in onze gemeente
kennen hem van die bezoeken. Hij was een aimabele
man, een goed organisator en een bedachtzaam

spreker tijdens de bijeenkomsten en wist zo vele
vrienden te maken.
Eind vorige week ontvingen we het droeve bericht dat
ook de VNG coördinator van het LOGO-South project in
Tanzania Mr Leonard Mung’ung’o ’plotseling is
gestorven. Hij was daarvoor al wegens een longinfectie
opgenomen geweest in het ziekenhuis van Arusha,
maar schreef ons dat hij weer zover was dat hij zijn
werk kon hervatten. Plotseling is er toch een einde aan
zijn leven gekomen. We hebben ruim 5 jaar heel
intensief met hem samengewerkt. Hij was een echte
vriend geworden. Zonder zijn hulp en inzicht was het
ons niet gelukt zoveel te kunnen bereiken in Kondoa.
Hij had hier 5 jaar voor de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers (SNV) gewerkt. Hij ging ook altijd mee naar
Kiteo. Tijdens onze laatste missie heeft hij ons weer in
zijn auto naar Kondoa gereden en samen met onze
delegatie een hele week daar doorgebracht. We
hebben bij herhaling gemerkt hoe toegewijd hij was
om zijn land verder te ontwikkelen. Hij was een
integere en charismatische man. Hij wist de mensen in
Kondoa trots te maken op het feit dat ze zoveel
ondersteuning kregen vanuit Nederland, maar hen ook
te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om de
zaken vervolgens zelf ter hand te nemen.
Ook hij is in Loenen en Vreeland geweest, samen met
de delegatie uit Kondoa, en dus voor velen in onze
gemeente ook geen onbekende. Wat zullen we zijn
inbreng missen wanneer we in November het LOGOSouth project gaan afsluiten in Tanzania. We hopen
dan zijn vrouw te bezoeken om met haar
herinneringen aan haar zo bijzondere man te delen.
Marijke de Jong-Brink, voorzitter SISAL en Coördinator
LOGO-South

In memoriam: Mr Leonard Mung’ung’o ’

Financieel overzicht SISAL 2009
Cijfers 2009

Begroting
209

Inkomsten
Contributie sympathisanten

933

875

Netto opbrengst Fair Trade*

1.131.

250

Subsidie Gemeente Loenen

1.617

1.582

395

250

4.067

2.957

Bijdrage activiteiten Kiteo***

2.347

2.100

Bestuur-/secretariaatskosten

193

257

Nieuwsbrief

199

300

Kleine activiteiten in Loenen***

395

300

Resultaat

942

0

4.076

2.957

Rente bedrijfsspaarrekening**

Uitgaven

Toelichting:
*in plaats van maandelijkse Fair Trade kraam in
winkelcentrum heeft SISAL meer producten op (kerst)
markten en bij activiteiten verkocht.
**bedrijfsspraarekening wordt gebruikt voor
in/uitgaven van Logo South project. Renteopbrengsten
komen ten goede aan SISAL opbrengsten.
***Overzicht van deze activiteiten kun u vinden in de
Nieuwsbrief SISAL december 2009 en op de website
van SISAL.
Over 2009 is 2.357 euro uitgegeven aan project
schoolfonds Munguri College (saldo schoolfonds per
1-1-2009 is 1.542 euro, bijdrage sympathisanten is 890
euro, saldo per 31–12-2009: 57 euro). Over 2009 is
625 euro uitgegeven aan project weeshuis Kiteo (saldo
per 31–12–2009 is 35 euro).

ICT
Zoals jullie eerder in deze nieuwsbrief konden lezen
had het laatste bezoek aan het Kondoa district ook een
hoog ICT gehalte en daarom was ik mee. In het Kondoa
district zijn 2 medewerkers extra geschoold in ICT
zaken. Dit hebben we kunnen doen in samenwerking
met de gemeente Tilburg. Zij ondersteunen binnen het
Logo-South project een ander district, het Same
District. Samen met deze 2 ICT’ers heb ik de ICT zaken
op kunnen pakken. Door hen er nauw bij te betrekken
hebben ze extra kennis opgedaan en kan het project
zelfstandig doordraaien.
We hebben 10 verschillende hoofdambtenaren kunnen
opleiden. Het is heel bijzonder om mee te maken hoe
leergierig deze mensen zijn en hoe bevoorrecht zij zich
voelen om binnen deze pilot voor het eerst in hun
leven met een laptop te werken.
Praktisch ging het als volgt: Ik kon gewoon in het
Engels de instructies geven waarna de 2 ICT’ers het
vertaalden. Zo hebben we de ambtenaren de
basisvaardigheden van het gebruik van de computer bij
kunnen brengen. Ook gaven ze aan wanneer ik te snel
ging, of wanneer mijn voorbeeld niet aansloeg
(probeer “usb stick” maar eens uit te leggen). Dus zij
vertaalden niet alleen technisch, maar ook in het
culturele perspectief van de mensen daar aanwezig.
In alle pilot gemeenten zijn de zonnepanelen
geïnstalleerd en aan alle hoofdambtenaren zijn de
laptops overhandigd. Nadat wij vertrokken zijn is het
project gewoon door gegaan. De 2 ICT’ers hebben de
hoofdambtenaren nog wat extra kennis kunnen bij
brengen zodat ze vol zelfvertrouwen met het project
aan de slag kunnen.
Corné van Schaik

EVEN VOORSTELLEN

Beste symphatisant van SISAL,
Na Corné van Schaik is het mijn beurt me aan u voor te
stellen. Mijn naam is Marieke van Blokland, ik woon in
Loenersloot en ben sinds vorig jaar bestuurslid van
SISAL. Gezien mijn opleiding en werkervaring hou ik
mij vooral bezig met de marketing en communicatie
voor SISAL.
Ik heb mij aangesloten bij SISAL omdat het een lokale
organisatieis, die is kleinschalig effectief hulp biedt aan
mensen in Tanzania die niet in de bevoorrechte
situatie zitten waarin wij leven. SISAL doet dit met
toegewijde vrijwilligers en een beperkt budget.
Bent u op zoek naar een activiteit die meer zin en
voldoening kan geven aan uw leven, wordt dan ook
vrijwilliger. Geeft u liever geld? U mag uw donatie
overmaken naar rekeningnummer 30.46.15.250 ten
name van SISAL te Loenen. Alvast hartelijk dank!

OPROEP
Het afdrukken en verspreiden van deze nieuwsbrief
brengt kosten met zich mee. Om kosten te besparen
kunnen wij de nieuwsbrief ook naar u e-mailen.
Voor een digitale versie van onze nieuwsbrief kunt u
zich aanmelden bij Corné van Schaik:
cwvs@cronenburgh.eu
o.v.v. “Aanmelden nieuwsbrief”

