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Nieuwsbrief Stichting Karibu Kerst 2019  
 
Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter stichting Karibu. 
 
Kerst….Liefde, Licht en Leven!       Hoge Hexel, december 2019 
 

 
 
 
Beste donateurs, lieve mensen van goede wil, 
 
L I E F D E, L I C H T  E N  L E V E N ….  
 
Drie woorden die alles met Kerst te maken hebben en die in dit opzicht onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. En ja natuurlijk, dan rijst de vraag op wat voor jou, wat voor mij Kerst eigenlijk 
betekent... Is het louter de gezellige warmte van het samenzijn, de vele cadeautjes, de sfeer van 
lichtjes en een overheerlijk kerstdiner of heeft het Kerstfeest ook nog een diepere betekenis? 
 
Voor velen heeft het ook te maken met het verlangen naar Vrede, naar harmonie, naar het 
accepteren van elkaar, naar het samen zijn en het samen doen…..  
Wensen en verlangens te over om deze wereld te willen maken tot een plaats waarin we ons 
gelukkiger voelen, waarin een betere toekomst in het verschiet ligt, fijne en waardevolle 
vriendschappen de boventoon voeren, etc., etc. 
.  
Vandaag, 2 dagen na terugkomst uit Afrika, kijk ik terug met nogal “gemengde” of zo je wilt 
“gekleurde” gevoelens naar bepaalde situaties in Tanzania; het betreft 2 duidelijke kleurnuances die 
in me opkomen: licht en donker; m.a.w. mooie en moeilijke situaties…. Als u, als jij het voor het 
kiezen hebt, denk ik dat je vast zult kiezen voor het licht en niet voor het donker…  
 
Wanneer we naar de wereld om ons heen kijken, zien we een wereld vol oneerlijkheid en 
onrechtvaardigheid. Dagelijks zien we op TV vele beroerde en onverkwikkelijke situaties voorbij 
komen. Situaties die ons hart niet alleen vervullen met afschuw, maar ook met dat machteloze 
gevoel dat bepaalde dingen “gewoon gebeuren….”.  
 
Ik moet denken aan een jonge vrouw in India, op weg naar de rechtbank vanwege het feit dat ze is 
verkracht. Ze wordt “gewoon even” op straat in brand gestoken door haar verkrachters. Het 
resultaat is dat ze aan de gevolgen hiervan komt te overlijden….  
 



Onze wereld blijkt vooral op zulke momenten een wereld vol duisternis; een wereld zonder liefde, 
zonder licht, zonder leven en zonder nog enige hoop op een goede toekomst…  
 
Maar dan opeens zie je in deze donkere decembermaand overal lichtjes om je heen… Dat maakt je 
wereld toch even wat anders. Het heeft alles te maken met het Kerstfeest dat in aantocht is.  
 

Die duizenden lichtjes maken die duistere wereld heel even 
tot een feest van licht…. Het SAMEN- gevoel ontwaakt bij 
velen… Want uiteindelijk zijn we allemaal van die licht-
zoekers… Velen en vooral kinderen genieten er volop van. En 
diep in ons hart zijn we allemáál dol op die lichtjes. 
 

Zo voelen we ons in een voor ons donkere periode van ons leven, dan ook meteen aangetrokken tot 
dat ene kleine lichtpuntje in het duister. Het geeft in alle ellende, tóch weer hoop, weer moed en 
zelfs kracht…. Niemand kan zonder.  
 
Dat SAMEN-gevoel is in het gebied waar ik werk in Tanzania heel sterk. Ik werk daar niet om de 
toekomst voor deze straatarme bevolking daar te verbeteren.  Nee, SÁMEN werken we aan een 
betere toekomst voor iedereen! En onze slogan daarbij is : “Together we are strong!” SÁMEN zijn we 
sterk! In het Swahili: UMOJA ni NGUVU! Kort maar krachtig gezegd! 
We doen dit werk SAMEN: SAMEN  starten we projecten voor een betere toekomst. Daarop zei één 
van deze armsten in het allereerste begin tegen me: “Mama, jij weet hoe het moet!” 
Tegen die stelling verzette  ik me meteen. Nee, SÁMEN  weten we hoe het moet; SÁMEN zijn we 
sterk! SAMEN hebben we kennis van zaken; dat SAMEN bindt ons. Ik leer van hen en zij van mij.  
 
Onze kracht zit hem in het feit dat we dit SAMEN doen met God; Hij, die in het verleden en nú nog 
steeds zegt: Ik ben, die Ik ben; Ik zal er zijn. Hij wil ons kracht en moed geven om dit gebied te maken 
tot een ware plaats van ontwikkeling, van Leven, van Licht en van Liefde.   
 
Dát heb ik in de afgelopen periode al mogen proeven in dit straatarme gebied in het noorden van 
Tanzania. In dit gebied leven velen door hun armoede in constante duisternis. In situaties waar 
nauwelijks tot geen lichtpuntjes te ontdekken zijn. Het is daar een bikkelhard bestaan. Niet alleen 
voor volwassenen, maar ook voor kinderen. 
 
Kinderen kennen  zorgen die hier in Nederland voor kinderen niet 
bestaan. Zoals: Heb ik morgen wel of niet te eten? Waarom mag ík niet 
naar school en die ander wel? Ik kan nooit spelen, ik moet altijd werken, 
anders is er thuis geen geld voor eten… 
Kinderen en hun grote zorgen… Dat mag niet en dat kán niet, zo is onze 
eerste reactie wanneer we iets dergelijks zien….  
 
De verontwaardiging is groot en groeit… En terecht! Elk kind, elk mens 
heeft behoefte aan warmte, aan liefde en aandacht; kortom aan licht….  
Iedereen snakt naar dat licht. Licht trekt aan, licht is als een magneet…  
 
Het is heerlijk om bij mensen te zijn die warmte en licht verspreiden, die licht uitstralen. Hoe heerlijk 
is het, wanneer je ook zélf dat licht en die warmte ervaart. Daar word je blij van. Dat doet goed. En 
wanneer je die “warme deken” eenmaal hebt ervaren, dan wíl en kún je niet meer zonder.  
 
Of zijn we bereid om nog iets verder terug te blikken en niet alleen bij het “hier en nu” te blijven??? 
Terug in de tijd; de tijd die heen wijst naar het Kind in de kribbe, naar God die Zijn Zoon naar deze 
verloren wereld zond om juist deze 3 kostbare woorden L I E F D E,  L I C H T  EN  L E V EN aan jou en 
mij als een kostbaar geschenk te willen meegeven.   



 
Ja, op het levenspad van een ieder van ons. Elke dag weer.  
Het is de moeite waard om die verbazing, dat wonder te 
delen met anderen…. God, die ons zó lief had, dat Hij zijn 
Eniggeboren Zoon naar deze aarde zond om ons te redden 
van vele zaken die niets met het Licht, met Zijn Licht te 
maken hebben, maar die alles te maken hebben met 
duisternis.  
 

Hij wil ons leven in Zijn Licht stellen; Hij wil ons in de ruimte stellen! Het  een bijzondere ervaring, een 
zegen om straks SAMEN te vieren dat Jezus het Licht van de wereld is; dat de Zoon van God werd 
geboren als een “Kindeke teer” in deze duistere, waardeloze wereld vol nood, om er L I C H T  te 
brengen.  
 
L I  C H T, opdat deze aarde in plaats van waardelóós, waardevól zal worden. Een plek waar het leven 
weer leefbaar wordt en gevuld zal zijn met Licht, Leven en Liefde.  God zei en zegt nog steeds tegen 
ons persoonlijk:  volg Mij; loop in Mijn Licht, want Ik bén het Licht!  
 
L I CH T betekent óók: L(even) I(n) CH(ristus)  T(oekomst)! Hier in Nederland, in Tanzania en overal! 
 
Dat wens ik u, dat wens ik jou toe als donateur: Licht, Leven en Liefde voor het komende Kerstfeest 
en voor het nieuwe jaar 2020! 
 
Dank dat u, dat jij ook het afgelopen jaar weer die zo méér dan belangrijke rol had in dat “SAMEN zijn 
we sterk” motto! SAMEN als donateurs maken we ver weg van ons eigen bed, dromen wáár; maken 
we SAMEN dat grote verschil, waar kansloze kinderen en armsten in Afrika zo naar snakken…  
 
Afgelopen week, een dag voor vertrek naar Nederland kreeg ik van de bevolking en de autoriteiten 
een “opsteker” tijdens de graduation van de kinderen, waar de uitreiking van hun diploma’s plaats 
vond in de nog niet voltooide hal.  
Ik kreeg een naam in de taal van hun stam, de Iraki-stam; ik ontving de naam Akiwí; met de nadruk 
op de laatste lettergreep.  Dat betekent: je bent een licht; je schijnt. Zeker, een prachtige naam, maar 
ik kan alleen schijnen, omdat God in me wil schijnen. Ik ben God dankbaar dat Hij me wil gebruiken. 
Zo wil Hij ook u, ook jou gebruiken om Zijn Licht te verspreiden in deze duistere wereld om zo een 
lichtpuntje te zijn in een wereld die snakt naar liefde, naar warmte en licht!  
 
Ik wens u allen een Gezegend Kerstfeest en een goed 2020 in Zijn Licht!  
 
Warme groet, ook namens de andere bestuursleden, 
 
Marjan Tieberink, Oprichter en Managing Director Stichting Karibu.  
 
 
 
 

 
  



Mijn goede vriend Reinier Kleijer schreef onderstaand gedicht. Treffende woorden; woorden die het 
hart raken en je doen beseffen dat God Zijn Zoon naar deze duistere wereld zond, opdat LICHT, 
LIEFDE en LEVEN, ons deel zal mogen zijn; elke dag opnieuw!  
 
Weer klinkt het eeuwenoud bericht  
 
Kerstlied   
 

1. Weer klinkt het eeuwenoud bericht   
dat duisternis uiteind'lijk zwicht 
voor wie zijn hart en ogen richt 
op de geboorte van het Licht   

 
 

2. Nog werkt het in de mensen door,  
 dat lied door herders ooit gehoord:  
 Gods vrede dat als mensenkind  
 Zich heilzaam onder ons bevindt.  
 
Melodie Lied 215 LB. 
 

 
 

Het Multifunctionele Centrum - Het Multi Purpose Center nú! 
 
Er zit flink schot in de bouw van het Multifunctionele Centrum dat naast de basisschool gebouwd 
wordt. Afgelopen maart zijn de bouwmaterialen naar dit gebied vervoerd en de bouw vordert 
ondanks een kleine vertraging, goed!  
 
Ik wil dit Multifunctionele Centrum dan ook graag geven aan het District waartoe ook de school 
behoort. Deze basisschool is een school voor de armen en hier gaan dus de meest kwetsbare 
kinderen naar school. De aannemer, de architect, de mensen van het District, het schoolteam en het 
oudercomité zijn nauw bij de bouw van dit Centrum betrokken. Ik heb samen met hen ter plekke al 
vele bouwvergaderingen gehad. De autoriteiten van het District vinden het heel bijzonder dat een 
dergelijk gebouw, dat niet alleen elke schooldag dienst doet als schoolkantine, straks in een veel 
bredere opzet zal worden gebruikt; namelijk als Multifunctioneel Centrum van deze regio.   
 

 



Dat betekent dat er vergaderingen zullen plaatsvinden, conferenties en bijeenkomsten van de lokale 
bevolking gehouden kunnen worden en er eveneens de mogelijkheid is om de hal buiten de tijden 
dat de school er gebruik van maakt, ook te verhuren voor verschillende doeleinden. Dat betekent 
weer extra inkomsten die weer ingezet kunnen worden voor o.a. het aantrekken van nieuwe 
leerkrachten, de aanschaf van nieuw lesmateriaal, enz. enz. Mogelijkheden te over…  
 
Toen ik een deel van november en een klein deel van december in Tanzania was, zei ik tegen de 
autoriteiten dat ik het gebouw straks zou willen schenken aan het District. Een gebouw dat straks van 
grote betekenis zal zijn voor de vele kansarme kinderen in dit gebied, maar ook voor de vele 
allerarmsten in dit gebied.  
 
Ik vertelde daarbij ook mijn andere grote wens…. Deze grote wens is dat ik dit mooie en belangrijke 
gebouw heel graag zou willen opdragen aan mijn helaas overleden tweelingzus Irene. Dit verzoek  
kwam heel goed binnen bij deze autoriteiten. Normaal gesproken dient daar zeker over vergaderd te 
worden, maar ze waren het er allen roerend mee eens dat dit gebouw straks de naam IRENE zal 
krijgen. Ik heb uitgelegd dat Irene haar leven gewijd had aan de vele kansloze kinderen en de 
armsten van Afrika. Dat maakte op velen diepe indruk; daarop zei een van hen, dat hij graag een 
minuut stilte wilde vragen voor het leven van Irene. Het ontroerde me; dit gebaar waardeerde ik erg. 
Bijzonder en mooi is, dat iedereen nú al praat over het Multi Purpose Center IRENE!  
 
Een mooie en toepasselijke naam; een naam die Vrede betekent en Irene wás een echte vrede-
brenger en vredestichter!  
 
Als mooie laatste dag van mijn verblijf in Tanzania, werd de diploma uitreiking van grade 7, dat is bij 
ons het afscheid van groep 8, al gehouden in de nog lang niet voltooide hal. Het was prachtig en ik 
heb gezien hoe vindingrijk de mensen zijn om deze hal in een heel feestelijke en onvergetelijk sfeer 
te brengen. Ik heb ervan genoten! Tijdens deze bijeenkomst werd me gevraagd om de Matron van de 
school te worden. Het is het idee van beschermvrouw, in Afrika “Mama” van de school.  Bij deze 
ceremonie kreeg ik door Afrikaanse vrouwen in een prachtig gekleurde Afrikaanse outfit een mooie 
gedecoreerde deken met kralen van de Masai, om me heen geslagen. Een bijzondere ervaring… 
 

  
 

  



   
 

    
 

   
 

 
 



Maak kennis met…Alma Tip, secretaresse stichting Karibu.  
 

 
Mijn naam is Alma Tip, ik ben 65 jaar en ik woon samen in Enschede met 
Rudolf. Ik heb Marjan en haar zus Irene destijds leren kennen op het 
Kottenpark College waar wij de MMS volgden. Na de diplomering zijn we 
elkaar uit het oog verloren, maar we zijn alle drie in het onderwijs gaan 
werken. Na mijn studies Engels en Frans heb ik ruim 40 jaar in het mbo en 
hbo gewerkt, terwijl Marjan en Irene kozen voor de PABO en het 
basisonderwijs. Toevallig kwam Marjan als leerkracht te werken op de 
West-Indië-school, waar ik zelf vroeger leerling was en waar ik erg goede 
herinneringen aan heb.  

Toen in 2000 mijn huis beschadigd raakte in de vuurwerkramp, besloot ik om een tijdje afstand te 
nemen en ben ik toen voor een aantal jaren naar het buitenland vertrokken met bijzonder verlof. Ik 
vertrok richting de bovenwindse eilanden; op Sint Maarten heb ik daar 3 jaar lesgegeven aan de 
eilandkinderen. Een bijzondere ervaring die niet altijd gemakkelijk was, maar die ik zeker niet had 
willen missen. Bovendien leerde ik er mijn huidige man kennen. 

Na terugkeer bij het ROC van Twente in Enschede heb ik weer contact opgenomen met Marjan en 
Irene om hun werk te steunen met een Kerstactie. Zij hebben mij een paar keer thuis bezocht en mij 
bijgepraat over hun projecten in Afrika. 

Sinds kort ben ik met vervroegd pensioen en het contact met Marjan is de laatste paar jaren weer 
intensiever en persoonlijker geworden. Zij houdt mij op de hoogte van de projecten die ze leidt. 
Incidenteel heb ik in het verleden eens een vergadering genotuleerd en regelmatig vertaal ik 
artikelen voor de nieuwsbrief van Karibu. Ik weet dat ze met haar hele hart goed doet voor mensen 
die weinig tot niets hebben en dat is een eigenschap in haar die ik bijzonder waardeer. Elke cent 
komt terecht bij het doel en daarom wil ik mij inzetten voor haar stichting. Het is een enorme taak 
waar ze wel wat hulp bij kan gebruiken en als ik als secretaresse/vertaalster haar taak kan verlichten, 
dan doe ik dat graag voor haar en Karibu! 

 

Verlanglijstjes in december… 

Mensen hebben wensen… dat weet iedereen! Vaak wordt me gevraagd 
wat de noodzakelijke alledaagse dingen in Afrika kosten De wensen van 
deze mensen zijn eigenlijk altijd “noodzakelijke wensen” en bijna nooit 
“luxe wensen”. Ik merk vaak dat mensen in Nederland echt willen helpen, 
maar vaak niet weten met welke zaken arme mensen in Tanzania het 
meest mee geholpen zijn.  
 
Het gemiddelde inkomen in dit gebied is slechts rond € 50,-- per maand 
voor een arm gezin. 
 



Wilt u in deze decembermaand iets betekenen voor een arme familie in het gebied waar ik werk, dan 
is hier een lijstje met keuzemogelijkheden. U zou hieruit iets kunnen kiezen en daarvoor een bedrag 
overmaken, zodat we een wens van een arme familie wáár kunnen maken! Dan kunt u het bedrag 
dat u daarvoor wilt schenken overmaken op de bankrekening van de Stichting KARIBU: Rek. nr. 
NL15ABNA051 11 01 244.  U kunt natuurlijk op elk tijdstip van het jaar een wens in vervulling laten 
gaan in Tanzania!      
    

                      Namens deze armsten en kinderen: hartelijk dank! 
                                                                           
VERLANGLIJSTJE:  

School benodigdheden voor 1 kind per jaar:  
Schooluniform ………………………………………………€20,-- (De meeste kinderen hebben 2 schooluniformen) 
Voedsel op school ………………………………………..€ 18,-- 
Schoolmaterialen voor 1 kind per schooljaar:  
Schriften……... €  5.— 
Pennen …………€  3,-- 
Potloden ……… €  2.— 
Totaal …………..€ 10,- per kind per schooljaar. 
Aantal benodigdheden voor arme families: 
Emmer met een deksel (bescherming voedsel tegen muizen-ratten):  
Emmer met deksel voor 3,5 liter …….€ 2,-- 
Emmer met deksel voor 5 liter ……… € 3,50 
Emmer met deksel voor 10 liter ……. € 5,-- 
Deken prijs varieert van ………………….€ 10,--    tot € 18,-- 
Matras prijs varieert van …………………€ 32,--    tot € 48,-- 
1 kip prijs varieert van …………………….€   2.—   tot  € 3,25 
1 haan prijs varieert van ………………….€   2,--    tot  € 4,-- 
Melkgeit prijs varieert van ………………€  24,--   tot  € 40,--  
Melkkoe prijs varieert van ………………€ 220,--  tot € 480,--   

 
Helaas …. geen KARIBU-dag op zaterdag 2 november.  

Ja, dat was voor velen even een grote tegenvaller: na toch best wel 
een grote voorbereiding moesten we helaas besluiten om de 
KARIBUdag niet door te laten gaan.  

Ik kreeg vele reacties van mensen dat ze dat zo jammer vonden. 
Mensen die deze KARIBUdagen vaak bezocht hebben, bewaren er 

dierbare en warme herinneringen aan. Begrijpelijk, het waren en zijn dagen van weerzien, van 
bijpraten, van gezelligheid en het delen van de nieuwste nieuwtjes uit Afrika. Maar ook het 
ontmoeten van bekende mensen die hun naam aan de stichting KARIBU verbonden hebben, is altijd 
mooi én bijzonder. Sommigen mensen van het Comité van aanbeveling zijn er al gedurende vele 
jaren, zoals o.a. Rik Felderhof , oud-premier Dries van Agt en Jetty Mathurin. Anderen zijn nog maar 
nét lid geworden van het Comité van aanbeveling, zoals Bert van Leeuwen, Anita Witzier en Karin 
Bloemen. Zo’n dag is fijn, waardevol en gezellig. Na afloop gaat iedereen weer gemotiveerd naar huis 
om met nieuwe energie weer samen de projecten te ondersteunen die voor velen in Afrika écht van 
levensbelang zijn.  



Maar … we proberen natuurlijk wel t.z.t. een nieuwe datum te prikken. Het zou fijn én verstandig zijn 
om u zich zo snel mogelijk hiervoor aan te melden. Dan hebben we meteen al een goed beeld of een 
Karibudag wel of niet haalbaar is. Hoe meer mensen, hoe beter én gezelliger het is natuurlijk. 

Eén van de redenen dat deze KARIBU dag niet door kon gaan was mede, omdat een aantal mensen 
die een belangrijk deel van het programma zouden verzorgen er helaas ook door voor hen 
onvoorziene omstandigheden, niet bij konden zijn. Daardoor zou dat juist zo feestelijke tintje van het 
20 jarig bestaan van de stichting KARIBU, volkomen in het water vallen….  
Dat is niet alleen jammer voor ons als mensen die het organiseren, maar helemaal voor u, die toch 
voor een feestelijke en gezellige bijeenkomst bent gekomen!  
 
Zodra we iets meer weten, berichten we u. Zelfs buiten de nieuwsbrief om. Maar nu is nog helemaal 
niets zeker; de organisatie ervan is niet eenvoudig. Houdt mail én brievenbus dus goed in de gaten!  

 

Maak kennis met…Harry Horneman, penningmeester KARIBU! 

Ik ben Harry Horneman, 65 jaar (jong), inmiddels ruim 40 jaar 
gehuwd met Jantje en woonachtig in het buitengebied van Ten Boer 
(Groningen). Sommigen noemen mijn woonplek “in the middle of 
nowhere” maar wij genieten dagelijks van het vrije uitzicht rondom 
ons te midden van de koeien die in de weilanden grazen. 
 
Wij hebben 2 zonen die beiden getrouwd zijn. De oudste is 

kunstenaar en lijstenmaker, dus hij zit in het artistieke vak. De jongste is werkzaam op een 
accountantskantoor. Sinds 9 november zijn we de trotse grootouders van kleinzoon Boaz.  

Inmiddels geniet ik van mijn pensioen nadat ik mijn werkzame leven heb doorgebracht als assistent-
accountant bij KPMG , later als Administrateur bij een handelsmaatschappij en de laatste 25 jaar als 
hoofd Administratie bij Smurfit Kappa TWINCORR te Hoogeveen. 

Ik kwam in aanraking met de stichting Karibu doordat de voormalige penningmeester Ferdi Fikkert 
mij benaderde met de vraag of ik hem wilde ondersteunen bij zijn administratieve taken.  Ferdi was 
mijn collega bij mijn laatste werkgever en via het werk hebben wij veel en intensief  samengewerkt. 
Zowel Ferdi als ikzelf wisten wat we aan elkaar hadden. Toen Ferdi mij dan ook zijn verhaal over 
Karibu vertelde, raakte ik onder indruk van de hulp die in Rwanda geboden werd. Het doel van de 
stichting Karibu sprak mij aan en ik voelde er dan ook wel voor om Ferdi op administratief gebied in 
zijn functie als penningmeester te helpen. 

Mijn idee was om mij tijdelijk in te zetten, zodat Ferdi uiteindelijk verder kon. Tja… dan komt datgene 
waarvan je hoopt dat je nooit gaat overkomen. Ferdi werd ziek en is inmiddels helaas overleden.  

Vanaf dat moment kon ik moeilijk de administratieve taken van de Karibu loslaten. Om die reden heb 
ik besloten de functie van penningmeester op mij te nemen. 
Uiteindelijk voel ik mij toch geroepen om het werk van Karibu te ondersteunen op mijn vakgebied. 
Deze roeping is zeker ingegeven door het werk dat Karibu doet voor mensen die in nood verkeren.  
 
Wanneer wij ons uitsluitend beperken tot ons luxe westerse denkwereldje sluiten we ons toch wel 
erg gemakkelijk af voor schrijnende situaties die zich vooral in Afrika voordoen. Wij zijn min of meer 



verplicht ons steentje eraan bij te dragen om een betere situatie te verkrijgen waardoor vooral 
kinderen (de toekomst!) geholpen worden om zich beter te kunnen ontwikkelen.  

Hopelijk blijft het werk van Karibu voortgaan en zeker op de wijze waarop we nu in Tanzania 
proberen de allerarmsten te helpen: zelfstandigheid te krijgen in het leven, zodat je kunt voorzien in 
je  eigen levensbehoeften. Op die manier zien ook hún kinderen dat je toch mét hulp van buitenaf, in 
een betere situatie terecht kunt komen en daardoor een andere, betere toekomst hebt als gezin! 

 

Uitreiking cheque Wereldwinkel Wierden aan stichting Karibu. 
De Wereld Winkel Wierden heeft tijdens de actieperiode in november maar liefst 4008,62 
euro opgehaald voor het waterfilterproject van stichting Karibu. “Dit is meer dan 
overweldigend”, zegt Marjan Tieberink van de stichting. “Het vele werk dat is verzet heeft 
dit fantastische bedrag opgeleverd. Hiermee kunnen gemiddeld 100 gezinnen in Afrika 
worden geholpen.”  

Aldus begon het artikel in een van de weekbladen van de gemeente Wierden, die in de 
komende week huis aan huis bezorgd worden. En zo is het ook!  

 
 
Er is méér dan fantastisch werk verricht door de Wereldwinkel Wierden; ik kan dat ten volle beamen, 
want ik was aanwezig bij verschillende vergaderingen die de aanloop vormden voor deze geweldige 
actie voor straatarme gezinnen in het gebied waar ik werk in Tanzania.  Het resultaat is verbluffend! 
 
Dank, veel dank aan de Wereldwinkel Wierden, maar eveneens veel dank aan de bevolking van 
Wierden. Ook zij hebben zich op een fantastische wijze ingezet om handdoeken en keukentextiel in 
te zamelen voor de stichting Karibu. Zakken vol met handdoeken, theedoeken, lakens, enz. werden 
naar binnen gebracht bij de Wereldwinkel Wierden. Geweldig! 
Ik heb in november toen ik naar Tanzania ging, al handdoeken meegenomen; directe hulp ter plekke!  
 
Uitgebreide info over dit waterfilter, de Tulip Table Topfilter vindt u op: www.stichtingkaribu.nl 
Te vinden onder: Speciale actie KARIBU: Toegang voor elk gezin tot schoon én veilig DRINK-water! 
 
Dank aan u allen, die deze bijzondere actie tot méér dan een feest hebben gemaakt!  

 



Wij, als bestuur van de stichting Karibu wensen U:  
 
 

Gezegende Kerstdagen 
 

en 
 

voor 
 

 
 

 



 
Word Donateur!  
 
Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang 2 
keer per jaar de Karibu nieuwsbrief. 
 
U kunt al donateur worden door €5,- per maand te doneren.  
Dat betekent concreet slechts € 0,16 cent per dag voor een kind in 
nood… 
Wanneer u méér kunt geven, kunnen we samen nóg meer 
betekenen! 
Mogen kinderen in Afrika ook op u rekenen? 
 

Doet u óók mee? 
 
Dhr./Mevr./Fam.______________________________________________ 
Straatnaam___________________________________________________ 
Postcode en woonplaats_________________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________ 
Tel.nr.___________________________ IBAN Nr.______________ 
 
Mijn donatie zal bestaan uit: 
0 maandelijkse storting   0 € 5,- 
0 driemaandelijkse storting   0 € 10,- 
0 halfjaarlijkse storting Kleur in beide kolommen 0 € 15,- 
0 jaarlijkse storting het rondje van uw keuze. 0 € 20,- 
0 anders   0 € …… 

 
Dit bedrag wordt 0 wel 0 niet automatisch van mijn IBAN rekening overgemaakt. 
Met ingang van (datum) ___________________________ 
Handtekening 
___________ 
De storting zal plaats vinden op bankrekeningnummer NL15ABNA051 1101 244 ten name 
van de Stichting KARIBU. 
BELANGRIJK: Wilt u bij de betaling vermelden: “Donateur KARIBU”. 
Daar wij niet met acceptgiro’s werken, zouden wij het erg op prijs stellen, wanneer u 
AUTOMATISCH zou willen betalen. Dit moet u dan zelf even met uw bank regelen. Heel 
hartelijk dank voor uw hulp! Wilt u dit blad terugzenden naar: Stichting KARIBU, Piksenweg 
19A, 7645 BC Hoge Hexel of wanneer u zich per mail aanmeldt dit ingevulde formulier 
inscannen en e-mailen naar: marjantieberink@gmail.com Hartelijk dank! 
 
*Het gaat makkelijker én sneller om u via onze website als donateur aan te melden: 
www.stichtingkaribu.nl  Zie: Word donateur. Hartelijk dank! 
 

 


