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Beste sympathisant,
Voor u ligt de laatste SISAL nieuwsbrief van
2017. Wij willen u graag een overzicht geven
van hetgeen we het afgelopen jaar met uw
hulp hebben kunnen realiseren en vertellen u
vast wat meer over onze reis naar Tanzania.
Penningmeester
In de vorige nieuwsbrief stelde Joanne
Graafland
zich
voor
als
nieuwe
penningmeester.
Tijdens
de
laatste
bestuursvergadering heeft zij echter te kennen
gegeven deze functie binnen het bestuur weer
neer te leggen vanwege haar nieuwe, drukke
baan. Wij bedanken Joanne voor haar inzet en
doen bij deze meteen een oproep tot een
nieuwe penningmeester.
Ben je woonachtig in de Stichtse Vecht, heb je
affiniteit met Tanzania en vrijwilligerswerk en
heb je enige kennis van boekhouding? Dan zien
we je graag toetreden tot ons bestuur.
De penningmeester controleert de inkomsten
en uitgaven van SISAL. Hij of zij verzorgt de
overboekingen naar Tanzania ten behoeve van
de projecten die we daar ondersteunen,
voorziet de mede bestuursleden van financiële
overzichten, stelt de begroting samen, stelt de
jaarstukken op voor de kascommissie en is
aanwezig bij bestuursvergaderingen.
Wil je meer weten over SISAL, het bestuur of
deze onbezoldigde functie, kijk dan op de
website www.sisal-loenen.nl of neem contact
op met Marieke van Blokland, 06 – 130 25382.
Poloni
In Poloni verblijven momenteel 43 kinderen
full time. Deze kinderen lijden honger vanwege
een hele slechte oogst door droogte en gebrek
aan middelen om eten te kopen. Op een lege
maag is het slecht functioneren, laat staan
leren, dus SISAL heeft € 2.400,- overgemaakt
als tegemoetkoming in de kosten voor het
benodigde voedsel waaronder mais, rijst,
bonen en olie.

Voor de 5 kinderen die middelbaar onderwijs
volgen en die SISAL sponsort dankzij uw gaven
is het schoolgeld overgemaakt voor het
komende jaar. Van de 5 kinderen zitten er 3 in
Form III, 1 in Form II en eentje in Form I. Twee
kinderen volgen hoger onderwijs, waarvan
eentje einde dit jaar klaar is. Ook het college
geld voor de student die nog niet klaar is met
de studie is geld overgemaakt. In totaal
€ 4.731,-

Albino’s
Zoals we al eerder berichtten wonen er in
Tanzania naar schatting 170.000 albino’s.
Albino’s die grote kans lopen op huidkanker en
blindheid en vaak het slachtoffer zijn van
discriminatie en uitsluiting.
Omdat SISAL de 37 albino’s in Kondoa wilde
helpen o.a. door crème en uv beschermende
kleding te verstrekken die de witte huid
beschermd om huidkanker te voorkomen,
schreven wij vorig jaar een projectvoorstel om
mee te dingen naar de Wereldbokaal waar een
geldprijs aan verbonden is. Een ander project
won, maar dankzij uw gaven konden wij
onlangs toch € 1.000,- overmaken naar de
Albino Society in Kondoa. Namens de Albino
Society hartelijk bedankt!

Farm Fishing
Van USUSI – John Mwalongo ontvingen we een
projectvoorstel inzake fish farming. John wil
het project opzetten als een alternatieve bron
van inkomsten voor de lokale vissers en dan
vooral voor jonge mensen die voorheen
afhankelijk waren van vissen in zee. Jarenlang
waren de vissers in Lindi in conflict met de
overheid, vanwege hun manier van vissen. O.a.
door illegale visvangsten met het gebruik van
gif en/of dynamiet werd koraal vernietigd en
ontstond er een tekort aan vis. De overheid
verbood het illegaal vissen in zee middels een
wet en naast een tekort aan vis ontstond er dus
ook een gebrek aan inkomen.
Het resultaat is dat jonge mensen, die niet
genoeg vaardigheden hebben om veilig en op
een legale manier te vissen op zee, noch de
financiële middelen hebben om geschikte
hengels e.d. aan te schaffen, proberen op een
andere manier te overleven. Zij komen
makkelijk in de drugshandel en prostitutie
terecht.
Een goed alternatief is fish farming waar vis
wordt gekweekt in uitgegraven vijvers. Op die
manier is er genoeg vis voor de bevolking om
te eten en kunnen jonge vissers een inkomen
verdienen op een eerlijke manier. De vraag
naar vis is groot in de kustgebieden van
Tanzania, omdat het voor de bevolking daar
hun belangrijkste bron van voedsel is. Er is een
grote vismarkt in de Lindi regio en de prijs van
vis is aantrekkelijk (€ 2,70 tot € 3,60 per kg).
Bovendien creëert de visindustrie veel banen,
want er zijn mensen nodig die de vis vangen,
de vis schoonmaken, verwerken (invriezen,
roken, drogen in de zon, zouten etc.),
verpakken en verkopen.
Het project omvat o.a. het opzetten van
coöperatieve visvijvers, het opleiden van de
jongelui en het verstrekken van de juiste
materialen. De geraamde kosten zijn € 70.000,. Een te groot bedrag voor SISAL, maar we
helpen graag mee door bijvoorbeeld input te
geven op het plan en USUSI in contact te
brengen met organisaties die kunnen helpen.

Bokaal
Ook dit jaar doet SISAL weer mee met een
project voor de Wereldbokaal. Hieraan is een
geldbedrag van € 2000,- verbonden. Alle
personen, die namens een groep, instelling of
stichting uit de gemeente Stichtse Vecht
optreden en die zich actief inzetten op diverse
terreinen van internationale samenwerking en
voldoen aan één of meer doelstellingen van de
17 Werelddoelen kunnen zich hiervoor
inschrijven.

Schreven we vorig jaar een projectvoorstel ten
behoeve van de Albino’s, dit jaar betreft het
project de inrichting van een medische post.
Voorlichting, preventie, onderzoek en
behandeling zijn van groot belang om ziektes
te voorkomen en te bestrijden. Het geeft
daarmee invulling aan werelddoel nummer 3:
GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN; Zorgen voor
gezond leven en welzijn stimuleren voor
iedereen van alle leeftijden.
Wilt u meer weten over de werelddoelen, kijk
dan op www.globalgoals.nl
We ontvingen het verzoek om o.a.een
microscoop, bloedsuikermeter, biochemische
analysator, incubator, koelkast, droger en
onderzoeksbed te doneren en de € 2.000,- is
een mooie bijdrage om deze benodigde
laboratorium
apparatuur
te
kunnen
aanschaffen. Uiteraard zijn wij blij met alle
donaties, want met meer geld kunnen we
meer doen voor de inrichting van de
dokterspost. Wilt u een donatie doen? Maak
dan uw gift over naar:
NL44 RABO 0304615250 t.n.v. SISAL
De uitreiking van de Wereldbokaal is op 11
december 2017 a.s.

In de volgende nieuwsbrief leest u alles over
onze reis en hetgeen we besloten hebben. Wij
hopen u te ontmoeten op de kerstmarkt in
Vreeland. In ieder geval wens ik u vast hele
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2018.
Met hartelijke groet,
Marieke van Blokland
Voorzitter Bestuur SISAL

Reis Tanzania
Het is zover. De tickets zijn geboekt. In februari
2018 zullen Koos van Nes, Phia Griffioen en
ondergetekende afreizen naar Tanazia om
oude bekenden te bezoeken en de voortgang
van onze projecten te bekijken. Het belooft
een zware en drukke reis te worden, omdat we
nog meer kilometers dan normaal zullen
afleggen. Naast de Kondoa regio zullen we ook
een bezoek brengen aan de Lindi regio dat
ruim 1.000 km zuidelijker ligt. Daar woont en
werkt John Mwalongo, de voormalige DED van
Kondoa, die met diverse USUSI projecten het
leven van de mensen aldaar wil verbeteren.
We vliegen dan ook niet terug vanuit Arusha
maar vanuit Dar es Salaam. In Dar es Salaam
zullen we o.a. zuster Florentina ontmoeten die
jarenlang de drijvende kracht van Poloni is
geweest. Zij kan ons tot in detail informeren
over de kinderen en het weeshuis dat in zwaar
weer verkeerd nu zij er niet meer de scepter
zwaait.
Het zal ook een enigszins beladen reis worden
en mogelijk de laatste reis van diversen van
ons. Na terugkomst zullen wij beslissingen
nemen over het bestaansrecht van SISAL in de
toekomst. Tal van factoren spelen daarbij een
rol. Van draagvlak binnen de gemeente
Stichtse Vecht tot de politieke en economische
situatie in Tanzania en in het bijzonder in
Kondoa.
In diverse bestuurvergaderingen hebben wij al
over dit onderwerp gesproken met het besef
dat we te maken hebben met een jarenlange
steden- (en vriendschaps)band, we mensen
helpen die van onze giften en hulp afhankelijk
zijn en dus zorgvuldige afwegingen dienen te
maken.

Fairtraide op Kerstmarkt
Ook dit jaar staan wij weer op de kerstmarkt in
Vreeland op zaterdag 9 december a.s. van
15.30 tot 19.30 uur. Wij willen hier onze
samenwerking en onze projecten in Kiteo en
Kondoa promoten. Speciaal gaat dit jaar onze
aandacht uit naar een nieuw in te richten
medische post in Njombe Regio en het zuiden
van Tanzania.
Met de verkoop van fair-trade producten
willen wij de coöperaties van boeren en
ondernemers in ontwikkelingslanden steunen
Te koop zijn fair-trade original en fair-forward
artikelen o.a. koffie, thee, broodbeleg, wijn,
manden,
kerstkaarsen,
kerstversiering,
kerststalletjes
en
sleutelhangers
uit
ontwikkelingslanden. Kaarten uit het Poloni
weeshuis en het Afrikaanse leven. Speerpunt
zijn de kerstpakketten.
Mocht u nog zelf kerstpakketten willen
samenstellen dan kunt u contact opnemen met
Koos
van
Nes
0294
231105
of
nesvj@outlook.com
Wij hopen u te ontmoeten op de kerstmarkt.

Financiën
Ook in 2016 hebben wij weer voor aantal kinderen uit het weeshuis het schoolgeld betaald. Daarnaast
hebben wij tien stapelbedden aangeschaft voor het weeshuis en hebben wij de zonnebloemdames
ondersteund met een gift vanwege de mislukte oogst.
Al deze projecten hebben wij kunnen uitvoeren dankzij de bijdragen van onze trouwe sympathisanten
en door extra giften van verschillenden mensen en organisaties. Waarvoor onze dank.
Secundaire kosten zoals bijvoorbeeld bestuurs- en promotiekosten, bekostigen wij uit de subsidie van
de Gemeente Stichtse Vecht. Als laatste willen wij graag de leden van de kascommissie, Stanley Winnik
en Gerda Helling, bedanken voor hun belangeloze inzet en inbreng.

Inkomsten

Cijfers 2015

Cijfers 2016

Begroting 2016

Begroting 2017

€ 380

€ 300

€ 500

€ 450

Extra giften

€ 4.313

€ 11.425

€ 3.550

€ 3.100

Netto opbrengsten Fair Trade

€ 1.759

€ 2.030

€ 1.000

€ 1.500

Subsidie Gemeente Stichtse Vecht

€ 877

€ 1.350

€ 1.600

€ 1.600

Rente bedrijfsspaarrekening

€ 160

€ 97

€ 50

€ 50

€ 7.489

€ 15.202

€ 6.700

€ 6.700

€ 10.072

€ 8.090

6.000

€ 6.000

€ 400

€ 400

€ 100

€ 100

€ 40

€ 200

€ 200

€ 6.879

€0

€0

Contributie sympathisanten

Uitgaven
Bijdrage activiteiten Kiteo / Kondoa
Aanschaf medische apparatuur

€ 1.295

Kosten bezoek Tanzania

€ 5.817

Bestuurs-/secretariaatskosten

€ 374

Nieuwsbrief/Website

€ 22

Promotionele activiteiten

€ 40

Resultaat

€ (10.131)
€ 7.489

€

€ 193

€ 15.202

€

6.700

€

6.700

