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Beste SISAL sympathisanten,
Het is alweer ruim een half jaar geleden dat
Koos, Phia en ik in Tanzania waren en wij willen
u graag een update geven van de stand van
zaken. Dankzij onze coördinator Jordan Protas
worden we op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. Al Jaren is hij onze steun en
toeverlaat lokaal, maar zijn pensionering is
inmiddels aangekondigd voor juli 2018.
KDC
Het district Kondoa is opnieuw opgesplitst (in
Kondoa Town Council en Kondoa Rural
Council) en onze goede vriend DED John
Mwalongo is overgeplaatst naar Dar Es Salaam.
Hij heeft het zwaar, niet in de laatste plaats
vanwege zijn gezondheid; een hoge bloeddruk
en mogelijk diabetes spelen hem parten. Veel
stafleden die sleutelposities bekleedden zijn
ook overgeplaatst. De nieuwe DED heet
Hussein Issa Ngaga. Wij hebben hem nog niet
ontmoet, want hij was nog niet officieel
aangetreden toen wij in Kondoa waren. Het
toenmalige LOGO SOUTH project van de VNG
waar SISAL namens de gemeente Loenen
invulling aan gaf, heeft geen VNG vervolg
gekregen met LED (Local Economic
Development), maar wel een Deens vervolg. Er
draait een project dat Local Investment
Climate (LIC) heet en wordt geïmplementeerd
in diverse regio’s. Dankzij dit project is Kuuli en
nog iemand van de financiële afdeling naar
Denemarken afgereisd voor een 3 weekse
training “Financieel Management in de
Publieke Sector”. Ondertussen gaat het
dagelijkse leven – pole, pole op zijn Afrikaans gewoon door.

Poloni
Goed nieuws is dat ‘ons’ weeshuis Poloni met
steun van de bisschop fatsoenlijk water en
elektriciteit hebben gekregen. Dankzij donaties
van u, kunnen wij Poloni helpen met de
aanschaf van een tiental stapelbedden voor de
ruimte waar de meisjes slapen. De kinderen
worden groter en passen niet in de huidige
bedden. Bovendien ontberen ze een plek waar
ze huiswerk kunnen maken. Met het laten
lassen van stapelbedden worden er degelijke
slaapplaatsen gecreëerd en blijft er ruimte
over langs de wanden om tafels te plaatsen die
kunnen dienen als bureau.

Kiteo
In Kiteo verlopen zaken nog steeds moeizaam.
De lokale leider is iemand van veel woorden en
weinig actie. KDC heeft echter een nieuwe VEO
(Village Executive Officer) aangesteld en dat
lijkt z’n vruchten af te werpen. Hij is in ieder
geval begonnen invulling te geven aan nog niet
geïmplementeerde projecten en plannen. Wij
wachten af….

Protas heeft de input van SISAL op het voorstel
van de ‘zonnebloemvrouwen’ vertaald en
teruggekoppeld aan de dames. De aanschaf
van een oliepersmachine is kostbaar en wij
hadden nogal wat vragen over het
terugverdienmodel. Niettemin waarderen wij
de inspanningen van deze weinig geschoolde
mensen
en
is
tijdens
de
laatste
bestuursvergadering besloten hen een bedrag
van € 1.000,- te doneren als een soort
aanmoedingsprijs. De zonnebloemvrouwen
hebben in het verleden bewezen hard te
werken en te beschikken over zakelijk inzicht.
Helaas zijn zijn slachtoffer geworden van een
malafide manager bij Saccos, die het nodig
vond zijn eigen zakken te vullen.
Het dak van de zusterpost is nog niet
gerepareerd. De kosten daarvan bedragen
bijna € 1.600,- en dat geld is er vooralsnog niet.
Het plafond is wel opgeknapt, dankzij een
bijdrage van het CHF (Community Health
Fund). Ik vrees echter dat het plafond weer
snel aan vervanging toe is, als regen en stof vrij
spel hebben door de gaten in het dak….
Munguri
Munguri probeert – met de hulp van een
parlementslid – nog steeds elektriciteit te
krijgen. Hetzelfde parlementslid helpt Ms.
Annsa Mkoki (de directrice van Munguri) met
het opstarten van nieuwe opleidingen zoals
leren autorijden. Het goede nieuws vanuit
Munguri is, dat het onderhoudsprobleem van
de naaimachines is opgelost, dankzij nieuw
aangetreden leraren die goede kennis van de
machines hebben. De Albino dame die SISAL
gesponsord heeft, werkt nog steeds op
Munguri en het gaat goed met haar.
Toekomst
Het gaat dus goed in Tanzania. En mede gezien
die positieve ontwikkelingen heeft SISAL
onlangs een extra bestuursvergadering gehad
om te evalueren wat onze rol als stichting is en
hoe daar in de toekomst verder invulling aan te
geven. Na een avond discussiëren kwamen we
tot de conclusie dat we als bestuursleden veel
voldoening halen uit onze werkzaamheden
voor SISAL. De verkoop van Fairtrade
producten, onze contacten met mensen lokaal

over onze activiteiten, de jarenlange
vriendschap met de bewoners van Kiteo en de
medewerkers van KDC zijn voor ons
waardevol. Evident blijkt ook nog steeds het
nut en de noodzaak van onze kleinschalige
hulp. Ja, het gaat beter in Tanzania, maar de
weeskinderen van Poloni merken daar niets
van. Die kunnen niet zonder onze steun. En hoe
mooi is het dat bijvoorbeeld Adam en Eva,
dankzij uw bijdragen, succesvol de middelbare
school hebben doorlopen en nu studeren. Ze
worden klaargestoomd voor een eigen leven in
de maatschappij, maar zullen altijd verbonden
blijven aan Poloni. Dat is en blijft hun thuis en
vanuit
dat
besef
en
gevoel
van
maatschappelijke
verantwoordelijkheid
dragen zij ook hun steentje bij aan de
ontwikkeling van weeskinderen die na hen zijn
opgevangen.
Wij hebben dus besloten door te gaan met
SISAL met als focus de kleine projecten die te
behappen zijn vanuit Nederland. Uitgangspunt
daarbij is dat wij niets ‘opdringen’, maar dat er
een concrete vraag vanuit Tanzania moet zijn,
onderbouwd met een opgave van de kosten.
Met hartelijke groet,
Marieke van Blokland
Voorzitter bestuur SISAL

Contributie
Voor wie de contributie al betaald heeft
hartelijk dank! De sympathisanten contributie
voor dit jaar is weer € 10,00 over te maken op
rekeningnummer: NL44RABO 030.46.15.250
ten name van SISAL te Loenen. Ook
Herinneren we u er graag aan dat we de ANBI
Status hebben.

Vastenaktie Sint Ludgerus
geloofsgemeenschap te Loenen
SISAL heeft op de eerste vastenzondag een
presentatie gehouden over de projecten die zij
in Tanzania hebben lopen. De gehele
vastenperiode van 10 februari tot 27 maart
(eerste paasdag) waren de collecten hiervoor
bestemd. Wij mochten € 1162,40 ontvangen.
Weer een fantastisch bedrag dat we hopen in
te zetten in Kiteo voor de reparatie van het dak
van de EHBO-post, het kopen van zaden voor
het zonnebloemproject, dat onder leiding staat
van de zonnebloemvrouwengroep in Kiteo en
voor het laten studeren van een weeskind uit
het RK Poloni weeshuis in Kondoa.
Wij willen hierbij alle Parochianen van de
Ludgerus Kerk heel erg bedanken dat zij weer
bereid waren om ons verder te steunen in onze
samenwerking. Graag tot ziens.

Zij ontvangen een eerlijke prijs voor hun
product en u ondersteunt onze SISALprojecten. Mocht u zelf ook een pakketje
willen om weg te geven op een verjaardag of
voor een feestje op uw werk, dan willen wij dit
graag voor u verzorgen. Neem contact op met
Koos van Nes 0294-231105 of mail ons.

Actie voor Adam
Naast de contributie en prachtige donaties de
we ontvangen van onze sympathisanten zijn
we begin dit jaar positief verrast door een hele
originele actie.
Piet van den Akker heeft zijn vrienden en
bekenden op Facebook opgeroepen om geld te
doneren. Hierdoor is het mogelijk dat Adam
gaat studeren aan de universiteit. Heel mooi
initiatief Piet, Bedankt hiervoor!

Fair-trade pakket service
Sisal mag al enige tijd voor de diaconie van de
NH-kerk te Loenen de kerstpakketjes en de
pakketjes voor de vrouwendienst verzorgen.
Onze hartelijke dank hiervoor. Hiermee help u
alle mensen in alle ontwikkelingslanden.

