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Eerder was president Magufuli al de straten
van de hoofdstad Dar es Salaam opgegaan om
vuil te ruimen. 'Laten we samenwerken om
ons land, onze steden, huizen en werkplekken
schoon, veilig en gezond te houden', zei de
president tegen verbaasde voorbijgangers,
terwijl hij straatvuil oppikte. Honderden
bewoners van de hoofdstad gaven gehoor aan
zijn oproep om de stad op te ruimen.
Sindsdien is iedere laatste zaterdag van de
maand ‘opruimdag’. Het afval op en langs de
straten is behoorlijk verminderd, vaak zelfs
niet meer aanwezig.

en zorgde voor een primeur: Tanzania kreeg
voor het eerst een vrouwelijke vicepresident,
Samiha Suluhu. Magufuli wil af van de
veelvuldige stroomonderbrekingen waarmee
Tanzania kampt en de gasbronnen gaan
exploiteren ten voordele van het land. Tevens
wil hij bossen herstellen die door boeren zijn
gekapt voor de landbouw.
Zijn zuinigheid is nu al legendarisch. Magufuli
schrapte maar liefst 90% van het budget voor
het staatsdiner dat traditioneel het
parlementaire jaar inluidt. Het is voor alle
regeringsmedewerkers niet meer toegestaan
first class te vliegen, onnodige buitenlandse
reizen te maken of meetings te organiseren in
dure hotels. Het uitgespaarde geld gaat onder
meer naar materiaal en een betere werking
van ziekenhuizen.
De #WhatWouldMagufuliDo werd in korte tijd
trending in Tanzania en de rest van OostAfrika. Bewoners lieten zien wat zij allemaal
zouden doen om overheidsgeld te besparen.
Ook
werden
andere
staatshoofden
opgeroepen het voorbeeld van Magufili op te
volgen. Kortom het is een goed teken dat
Tanzania op eigen kracht vooruit gaat.
Soortgelijke ontwikkelingen zien we ook bij de
projecten die we ondersteunen.

Zijn ambitie is corruptie en verkwisting te
tegen te gaan. Vanwege zijn no nonsensaanpak wordt hij 'de bulldozer' genoemd. Hij
gaf belastingontduikers een week de kans om
hun achterstallige belasting te betalen,
ontsloeg corrupte overheidsfunctionarissen

Munguri
Goed
nieuws
inzake
Munguri.
Het
opleidingsinstituut is thans voorzien van
elektriciteit en dat betekent dat ze cursussen
kunnen gaan geven op gebied van computers,
elektrotechniek, mechanica en lassen. Ms Ana
Mkoki, de directrice, kan Munguri nu gaan
uitbreiden en upgraden. Munguri valt dan
voortaan onder VETA (Vocational Education
Training Authority), zodat leerlingen die hun
middelbare school hebben afgerond ook op
Munguri terecht
kunnen voor een
vakopleiding. Het verzoek van Munguri aan
SISAL is om hen te helpen met de aanschaf
van computers.

Beste SISAL sympathisanten,
Tegen het einde van 2016 blikken wij graag
met u terug op het afgelopen jaar. Een jaar
waar veel gebeurd is in Tanzania. Zo startte de
nieuwe president John Magufuli met een
grootscheepse anticorruptie-actie. Door een
accountantscontrole uitgevoerd in zijn
opdracht werd er ontdekt dat er zo’n 10.000
niet-bestaande
werknemers
(spookambtenaren) bij overheidsorganen
circa 1,8 miljoen euro aan salaris
incasseerden. Er wordt jacht gemaakt op deze
fraudeurs en zij zullen voor de rechter moeten
verschijnen.

Kiteo
De medische hulppost heeft nog geen nieuw
dak, maar al wel een nieuw plafond. De lagere
school heeft nog steeds een groot tekort aan
klaslokalen, maar het is plezierig om te
kunnen melden dat er eindelijk is begonnen
met het plaatsen van het dak op het schooltje
dat met financiële steun van SISAL tot stand is
gekomen. Bij gebrek aan dakplaten, staan
alleen de dakspanten momenteel. Het gaat
dus langzaam, maar er is progressie!
De zonnebloem dames zijn nog steeds actief
en hebben regelmatig contact met onze KDC
coördinator Protas die hen helpt met de juiste
contacten.

uitgereikt op de SISABplus bijeenkomst in
Boom en Bosch te Breukelen. Er waren 4
inzendingen en uiteindelijk werd de
Wereldbokaal gewonnen door een project dat
heel goed werkt verricht in Mexico. Door de
jury werd aan gegeven dat alle ingezonden
projecten steun verdienen en dat er geen
verliezers zijn. Zij beseft dat de albino
problematiek een schrijnende is en opperde
lokaal sponsoren te zoeken bijvoorbeeld
onder apothekers. Graag doen wij ook beroep
op onze sympathisanten.

Poloni
Dankzij gulle giften zijn de weeskinderen
Adam Felix Bura en Florencia Neema in staat
gesteld om verder te studeren. Florencia
heeft haar middelbare school met succes
afgerond en is geselecteerd om een opleiding
te volgen tot vroedvrouw. Het is een 3-jarige
opleiding in Singida. Adam heeft het 1e jaar
aan de universiteit van Iringa goed doorlopen
en heeft nog 2 jaar voor de boeg. Adam
studeert voor sociaal werker.
Er hebben ons geruchten bereikt dat zuster
Florentina mogelijk overgeplaatst wordt naar
een andere locatie en dat het management
van Poloni nu bestaat uit andere zusters, maar
daarover hebben we pas meer duidelijkheid
als zuster Florentina terugkeert van haar
verlof. In ieder geval zijn de lopende SISAL
projecten binnen Poloni succesvol: de
kinderen hebben te eten, de stapelbedden en
bureaus zijn gebouwd zodat de grotere
meiden fatsoenlijk kunnen slapen en huiswerk
maken en de kinderen voor wie wij de
schoolgelden betalen kunnen door naar het
volgende semester.
Albino’s
Begin
november
heeft
SISAL
een
projectvoorstel ingediend om kans te maken
op de geldprijs van € 2.000,- die verbonden is
aan de Wereldbokaal. Het betreft een project
dat albino’s in de regio Kondoa helpt. De
Wereldbokaal 2016 is 28 november jl.

Albinisme komt in landen ten zuiden van de
Sahara veel meer voor dan elders in de
wereld. In Tanzania, waar naar schatting
170.000 albino’s leven – zelfs 4x zo vaak. Een
albino loopt grote kans op huidkanker en
blindheid en is vaak het slachtoffer van
discriminatie en uitsluiting. In Tanzania is
sinds vorig jaar een harde aanpak tegen het
afsnijden van albino lichaamsdelen en het
vermoorden van albino’s. Er heerst een
wijdverbreid bijgeloof dat drankjes waarin
albino ledenmaten verwerkt zijn geluk
brengen of helpen tegen aids. Vooral kinderen
en jonge vrouwen zijn het slachtoffer.
SISAL wil de 37 albino’s in het district Kondoa
helpen door crème en uv beschermende
kleding te verstrekken die de witte huid
beschermd om huidkanker te voorkomen.
Ook is het belangrijk om te zorgen dat albino’s

geschikte brillen krijgen omdat zij dikwijls
oogproblemen hebben. Daardoor zijn ze vaak
niet in staat onderwijs te volgen, simpelweg
omdat ze de tekst op het schoolbord en in de
schoolboeken niet kunnen lezen. Tevens
willen we Salma Abdu, die verbonden is aan
ons project Munguri, de kans geven een
opleiding te volgen.
Creme: € 10,- - €30,- per pot, afhankelijk van
de inhoud
Bril: € 65,- - € 85,- per stuk
UV beschermende kleding: € 250,- per stuk
Opleiding: voor Salma Abdu Ramandhani circa
€ 550,-

artikelen o.a. koffie, thee, broodbeleg, wijn,
manden,
kerstkaarsen,
kerstversiering,
kerststalletjes
en
sleutelhangers
uit
ontwikkelingslanden. Kaarten uit het Poloni
weeshuis en het Afrikaanse leven. Ook kant
en klare kerstpakketten. Mocht u nog zelf
kerstpakketten voor uw relaties willen
samenstellen dan kunt u contact opnemen
met Koos van Nes 0294 231105.
Wij hopen u te ontmoeten op de kerstmarkt.

Helpt u ons de albino’s in het district Kondoa
helpen? Alle kleine beetjes helpen. Namens
onze vrienden in Tanzania en het bestuur van
SISAL wens ik u vast fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2017!
Marieke van Blokland
Bestuurder SISAL

Fairtrade op kerstmarkt Vreeland
op zaterdag 10 december
Ook dit jaar staan wij weer op de kerstmarkt
in Vreeland op zaterdag 10 december a.s. van
15.30 tot 19.30 uur. Wij willen hier onze
samenwerking en onze projecten in Kiteo en
Kondoa promoten. U kunt ook sympathisant
worden
voor
€
10,00
per
jaar.

Met de verkoop van fair-trade producten
willen wij de coöperaties van boeren en
ondernemers in ontwikkelingslanden steunen
en tevens onze projecten in Tanzania. Te koop
zijn fair-trade original en fair-forward

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.

Financiën 2015
Het jaar 2015 stond in het teken van onze reis naar Tanzania. Dit is ook goed terug te zien in de
uitgaven over dat jaar. Zo hebben wij onder andere medische apparatuur aangeschaft voor het
lokale ziekenhuis en hebben wij zuster Florentine verblijd met een laptop. Op deze manier is zij niet
meer afhankelijk van anderen voor contact met bijvoorbeeld ons.
Wij hebben weer mooie bijdragen mogen ontvangen van onze trouwe sympathisanten, waarvoor onze
dank. Ook hebben we weer extra bijdragen mogen ontvangen die voor een speciaal doel waren of als
schoolgeld voor een specifiek kind. Voor een oud leerling, Adam, is er een actie op touw gezet om er
voor de zorgen dat hij een vervolgopleiding kan volgen. De mensen die Adam hebben gesponsord
willen wij graag hartelijk danken.
Ons primaire doel op dit moment is het zoveel mogelijk kinderen van het weeshuis naar een
vervolgopleiding te kunnen laten gaan. In onze reserves houden we er rekening mee dat wij per kind
het schoolgeld voor een periode van vier jaar moeten garanderen.
Secundaire kosten zoals bestuurskosten en promotiekosten, bekostigen wij uit de subsidie van de
Gemeente Stichtse Vecht.

Cijfers
Cijfers Begroting
Begroting
2014
2015
2015
2016
Contributie sympathisanten
€ 458
€ 380
€ 500
€ 500
Extra giften *
€ 5.770
€ 4.313
€ 3.446
€ 3.550
Netto opbrengsten Fair Trade
€ 1.995
€ 1.759
€ 1.000
€ 1.000
Subsidie Gemeente Stichtse Vecht
€ 748
€ 877
€ 1.600
€ 1.600
Rente bedrijfsspaarrekening
€ 155
€ 160
€ 154
€ 50
€ 9.125
€ 7.489
€ 6.700
€ 6.700
* Dit betreft extra giften ten gunste van het schoolfonds, weeshuis en in verband met
onze reis naar Tanzania
Inkomsten

Uitgaven
Bijdrage activiteiten Kiteo / Kondoa
Aanschaf medische apparatuur
Kosten bezoek Tanzania
Bestuurs-/secretariaatskosten
Nieuwsbrief/Website
Promotionele activiteiten
Resultaat

€ 2.300

€ 204
€ 80
€ 94
€ 6.447
€ 9.125

€ 10.072
€ 1.295
€ 5.817
€ 374
€ 22
€ 40
€ (10.132)
€ 7.489

€ 6.000

€ 6.000

€ 400
€ 100
€ 200

€ 400
€ 100
€ 200

€ 6.700

€ 6.700

