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Beste SISAL sympathisanten,
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de
voorbereidingen die wij treffen om begin
2018 af te reizen naar Tanzania. De diverse
ontwikkelen maken het noodzakelijk om
polshoogte te gaan nemen en ons te beramen
over de toekomst. De veranderende
economie maakt de situatie voor veel mensen
financieel moeilijker. Er is eindelijk wat regen
gevallen, dus de mensen zijn naar het veld om
hun gewassen te verzorgen, maar door de
extreme droogte eerder dit jaar zijn veel
gewassen al doodgegaan. De oogst zal
tegenvallen. Zuster Florentina is overgeplaatst
naar Dar Es Salaam en komt niet meer terug
naar Poloni. Jordan Protas onze steun,
toeverlaat en coördinator gaat in 2018 met
pensioen en ook binnen het bestuur zijn er
veranderingen.
Wijzigingen bestuur SISAL
Wij verwelkomen Joanne Pieterse, onze
nieuwe penningmeester binnen het SISALbestuur. Verderop in deze nieuwbrief kunt u
meer over haar lezen. Wij danken Bertil
Mouthaan – de vorige penningmeester – voor
zijn inzet en zijn blij dat hij aanblijft als
algemeen bestuurslid. Het bestuur bedankt
ook Corné van Schaik voor zijn jarenlange
inzet als algemeen bestuurslid. Corné heeft
andere prioriteiten sinds hij vader is
geworden van een prachtige zoon en treedt
daarom uit het bestuur. Corné blijft wel als
vrijwilliger betrokken bij de activiteiten van
SISAL.
Samenwerking SISAL met USUSI
USUSI staat voor Ultimate Support for Self
Initiatives en is de NGO van de voormalige
DED in Kondoa John Mwalongo. Een mooi
lokaal initiatief dat ernaar streeft om met
name de meest kwetsbaren in de

maatschappij, waaronder jonge meisjes, te
ondersteunen om te voorkomen dat ze in de
prostitutie of drugshandel belanden. John
heeft de samenwerking met SISAL gezocht en
wij staan daar positief tegenover, niet in de
laatste plaats vanwege de voortvarendheid
waarmee John en zijn team er naar streven
hun medemens te helpen en concrete
bijdragen wil leveren aan het verbeteren van
de leefomstandigheden door alternatieven te
bieden.
SISAL is de afgelopen periode gevraagd input
te geven op het strategische plan en de
daarbij
behorende
doelstellingen
en
activiteiten. Tijdens onze eerstkomende reis
naar Tanzania hopen wij de samenwerking
verder te kunnen invullen.
Poloni
Met het vertrek van zuster Florentina is het
nieuwe management aan het worstelen om
Poloni te runnen. Het ontbreekt aan visie en
een plan. Volgens Protas is de dagelijkse gang
van zaken er verschrikkelijk. Totaal
ongeorganiseerd. De kinderen missen de
vreugde en liefde van zuster Florentina en
voedseltekorten zijn wederom een issue.
Wij hebben ook contact gehad met Hellen
Samwel over Poloni. Hellen is opgegroeid in
het weeshuis en was 6 jaar oud toen zuster
Florentina haar surrogaatmoeder werd. Haar
ouders zijn allebei dood en ze weet niet of ze
nog familie heeft. Eigenlijk is Poloni haar thuis
en haar familie.
Ook Hellen maakt zich zorgen over Poloni, zag
hoe het eraan toe ging toen ze terug was in
Kondoa / Poloni voor vakantie. Zelf is ze bijna
afgestudeerd aan de universiteit in Dar es
Salaam voor maatschappelijk werkster. Ze
vertelde dat zuster Florentina de drijvende
kracht was achter het weeshuis, zelf goed

opgeleid en dat zij de noodzaak in zag van
educatie. Hellen is door haar opgevoed. De
huidige
weeskinderen
missen
zuster
Florentina enorm, huilen om haar en de
medewerkers liegen tegen de kinderen dat ze
op reis is, maar nog wel terugkomt. Volgens
Hellen heeft zuster Florentina vorig jaar
enorm haar best gedaan alles zo goed
mogelijk achter te laten. Dus er was er
voedsel en andere noodzakelijke items. Thans
is de voedselvoorraad op, is er extreme
droogte en door die droogte zijn ze nog niet in
staat geweest het land te bewerken. Alles
rondom het regelen van de schoolfees van de
kinderen die wij sponsoren is overgedragen
aan de andere nonnen. Voor ons dus van
belang om kennis te maken met de nonnen
die nu het weeshuis runnen en met eigen
ogen te zien hoe het gaat met Poloni en de
wezen.
Voorbereidingen reis naar Tanzania
Momenteel zijn we bezig concrete hulpvragen
in kaart te brengen zodat we meteen meters
kunnen maken als we Tanzania bezoeken. Ook
zijn we bezig om mensen lokaal met elkaar te
verbinden zodat er een netwerk ontstaat dat
als vangnet kan fungeren als sleutelfiguren
worden overgeplaatst of met pensioen gaan.
Zo hebben John Mwalongo, Jordan Protas en
Hellen Samwel inmiddels rond de tafel
gezeten om zich samen in te zetten voor de
meest kwetsbaren in de Tanzaniaanse
samenleving waaronder weeskinderen. SISAL
zal geld blijven inzamelen voor o.a. de studie
van Poloni weeskinderen, maar daarnaast ook
een bijdrage leveren aan informatie en
voorlichtingsmateriaal en contacten leggen
met andere organisaties die een bijdrage
kunnen leveren in welke vorm dan ook. In de
komende nieuwsbrief kun u daar meer over
lezen. Volg ook de berichtgeving op Facebook
en onze website www.sisal-loenen.nl
Wij wensen u een fijne zomer!
Met hartelijke groet,
Marieke van Blokland
Voorzitter SISAL

Kascontrolecommissie
In onze volgende nieuwsbrief zult u een
verslag vinden over het financiële beleid over
2016 en ook de goedkeuring van de
kascontrolecommissie.
Het is te doen gebruikelijk dat iemand voor
twee jaar zitting neemt in de kascontrolecommissie. Drie jaar geleden zijn wij
begonnen om onze financiën door een
kascontrolecommissie te laten controleren.
Dit waren de heer Stanley Winnik en de heer
John Slingerland. Om in ieder geval één lid van
de kascontrolecommissie te hebben die al
ervaring heeft met onze stichting, hebben wij
Stanley Winnik bereidt gevonden nog een jaar
de controle uit te voeren. Daarnaast zal
mevrouw Gera Helling zitting nemen als
vervanger van de heer John Slingerland. Wij
willen John Slingerland bij deze nogmaals
graag bedanken voor zijn inzet als lid van de
kascontrolecommissie.
Sinds dit jaar heeft Joanne Pieterse het
penningmeesterschap van mij overgenomen.
Door de zorg voor onze drie kinderen en mijn
baan, heb ik op dit moment niet genoeg tijd
om mijn taken als penningmeester uit te
voeren zoals ik dat zou willen. Ik blijf
natuurlijk wel bestuurslid van SISAL en blijf
dus ook betrokken bij de missie van SISAL.”

Joanne Pieterse stelt zich voor
Als nieuwe penningmeester van Sisal is het
goed om me even voor te stellen. Ik ben erbij
gehaald door Sophia, bij wie ik in Loenen
samen in de kerk zit. Aangezien ik een
achtergrond heb in ontwikkelingseconomie,
leek het haar een goede match, dus zodoende
zit ik nu al een halfjaartje de vergaderingen
bij.
Sinds vorig jaar april wonen mijn man (Gert
Jan) en ik in Loenen aan de Vecht, anti
leegstand in een oude pastorie aan de Keizer
Ottolaan. Hiervoor ben ik opgegroeid in
Gouda, en heb voor mijn studie 7 jaar in
Wageningen vertoefd. Tijdens mijn studie ben
ik al twee keer in Afrika geweest, één keer in

Mozambique (wat grenst aan de zuidkant van
Tanzania), en één keer in Ethiopië. Beide
keren waren erg interessant, en ik ben daar
wel een beetje mijn hart aan Afrika verloren.
Tegelijkertijd ben ik door mijn studie ook wel
kritischer
geworden
op
ontwikkelingsprojecten vanuit het Westen,
omdat er zoveel fout kan gaan door de grote
verschillen in cultuur. Dat Sisal werkt met
lokale partners vind ik daarom erg goed,
omdat die goed weten wat er speelt in het
land. Ik hoop mijn steentje bij te dragen aan
de voortzetting van dit werk!
Afgezien daarvan zijn Gert Jan en ik gek op
wildkamperen, houden we van wandelen en
oude Engelse detectives, ben ik veel bezig in
de (net verworven) moestuin bij de Loenense
moestuinvereniging, en sla ik een speciaal
biertje zo nu dan zeker niet af. Ik heb een
tijdlang gewerkt bij een bloemenveredelaar
vlakbij Aalsmeer, maar ben nu weer op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Oja, en ook niet
onbelangrijk, ik ben 26 jaar!
Wie weet kom ik u nog eens tegen, en anders
heeft u in ieder geval op deze manier een
beeld!
Groetjes, Joanne Pieterse

Fairtrade en de kerstmarkt
Het hele jaar door hebben wij de jubilea,
verjaardag attenties en de kerstpakketten
mogen leveren voor de NH kerk te Loenen.
Afgelopen december hebben wij de nodige
kerstpakketten met fair-trade artikelen
mogen leveren aan een aantal stichtingen en

particulieren. Hierdoor krijgen alle mensen in
ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor
hun producten en worden de projecten van
ons gesteund.
Dit alles werd afgesloten met de kerstmarkt in
Vreeland waar wij onze projecten hebben
kunnen promoten.
Mocht u belangstelling hebben voor een
pakketje, neem dan contact met ons op (Koos
van Nes, tel 0294231105). Volgende maand
komt de kerstfolder al weer uit.
Belangstelling? Hoor het graag.\

Vastenactie Ludgerus parochie
Ook dit jaar willen wij alle parochianen
bedanken voor hun blijvende steun aan onze
projecten. Met een bedrag van € 1100,00 is
het weer mogelijk om leerlingen van het RK
Poloni weeshuis naar de middelbare school te
laten gaan. Ook onze dank voor de
rechtstreekse giften die wij hebben mogen
ontvangen.
Tijdens de eerste vasten zondag 5 maart jl.
hebben wij met plezier onze presentatie
gegeven en tijdens het koffie drinken fijne
gesprekken met eenieder mogen voeren. Ook
de verkoop van fair-trade artikelen kwam
goed op gang.

