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Nieuwsbrief Stichting Karibu zomer 2017.
Voorwoord geschreven door Marjan Tieberink, oprichter Stichting Karibu.
Beste donateurs, beste mensen van goede wil!
Graag wil ik u weer “bijpraten” over de ontwikkelingen binnen Karibu; de tijd gaat niet alleen snel,
maar in het geval van Karibu betekent dit ook dat er mooie en goede veranderingen te melden zijn.
In de vorige nieuwsbrief van Kerst heb ik u al geïnformeerd dat we van plan zijn om ook naar
Tanzania te willen gaan als stichting Karibu. Het is de moeite waard om daarvoor naar de Karibuwebsite te gaan (www.stichtingkaribu.nl) om nog eens weer de korte video te bekijken waarin Rik
Felderhof, de ambassadeur van Karibu, mij interviewt over deze stap naar Tanzania.
Inmiddels ben ik de afgelopen maand juni in Tanzania geweest. Het is voor mij “geen onbekend
terrein”. Ik ben er vele keren geweest en toen ik er 2 jaar geleden was, vroeg een goede vriend van
Rik Felderhof en inmiddels ook mijn goede vriend Andrea mij, of het mogelijk zou zijn dat Karibu ook
hulp zou kunnen geven aan de armsten in Tanzania.
In die tijd kon dat nog niet, maar nu is de tijd gekomen dat daar wèl ruimte voor is.
De stap naar Tanzania te nemen, werd voor mij nog eens weer bevestigd, toen ik afgelopen maart
een rapport las van de V.N. Het rapport werd gepubliceerd op de “ Internationale Dag van het
Geluk”, op 20 maart 2017. Het betreft een onderzoek gedaan door de V.N. over je geluksgevoel of
ongeluksgevoel. In welke landen zijn mensen het (on)gelukkigst?

Dit onderzoek is gedaan in meer dan 150 landen. Er was een lijst gepubliceerd over de 10 gelukkigste
landen en over de 10 ongelukkigste landen. Uiteraard zijn deze beide lijsten tot stand gekomen op
dezelfde basis van een serie vragen over zaken als inkomen, gezondheid, vrijheid en sociale
ondersteuning.

Nederland kwam op de 6e plaats in de lijst van de gelukkigste landen. Toen ik de lijst zag van de
ongelukkigste landen, was ik eigenlijk niet eens verbaasd wat betreft Rwanda…
Rwanda heeft de afgelopen jaren een enorm snelle vooruitgang geboekt. Het is momenteel het
snelst ontwikkelde land van heel Afrika!
Dat kan ik zeker vanuit de praktijk gezien beamen: ik ken het land van vóór de genocide (1987), van
meteen na de genocide en ik ken het huidige Rwanda.
Dat brengt met zich mee dat Rwanda door de Nederlandse regering nu van de lijst van
“ontwikkelingslanden” is geschrapt.
Het werk van Karibu in Rwanda gaat op een bijzondere manier door; binnen Karibu is door 2
jongeren, die bij en door Karibu zijn groot gebracht, de wens geuit om het lopende werk van Karibu
in Rwanda te kunnen overnemen. Dat lijkt ons een goede zaak; te weten dat projecten zijn
overgenomen en andere projecten nu door hen worden begeleid en voortgezet met financiële
middelen van de Stichting Karibu. Verder in deze nieuwsbrief maakt u kennis met hen: Seth en Tito!
Hartelijke groet, Marjan Tieberink.

KARIBU IN TANZANIA!
Speciale boodschap aan de donateurs door Rik Felderhof ,
Ambassadeur Stichting Karibu.
Met een trots en warm gevoel kan ik u melden dat onze stichting
Karibu haar eerste activiteiten heeft ontplooid in het land waarmee
ik al 12 jaar een sterke en mooie band onderhoud: Tanzania!
Ik heb er mogen werken aan mijn boeken (De Vliegenvanger
trilogie) en we hebben er gefilmd voor de programma’s “Villa Felderhof” en de serie “Schrijvers op de
veranda”.
Ik heb er geleefd en kennis gemaakt met de cultuur, de inwoners en hun dagelijkse bezigheden, de
grote rol die de kerk – het geloof – inneemt in de samenleving. Een mooi land met blije, trotse
mensen en heb ontdekt dat een Tanzaniaan blijft lachen door zijn tranen heen.
Tanzania ligt in Oost-Afrika en is buurland van Rwanda
waar Karibu al 17 jaar zeer actief is. Nu daar enkele
projecten worden afgerond en andere worden
overgedragen aan lokale jongeren, die zijn grootgebracht
onder de liefdevolle zorg van Irene (in dierbare
herinnering) en Marjan, heeft Karibu de mogelijkheid om
het werkterrein uit te breiden naar buurland Tanzania. In
dit land waar de hulpvraag urgent is, zijn we nu net
gestart, omdat er nog steeds ernstige armoede heerst.
Er zijn hier veel baby’s en grotere kinderen die in
erbarmelijke omstandigheden leven in weeshuizen, bij
grootouders, bij verre familie en helaas ook in de goot. Zo zijn er vele straatkinderen die bedelend
proberen te overleven en moeten slapen in kartonnen dozen.
De eerste stappen van Karibu zijn nu gezet. Marjan heeft in juni haar liefdevolle armen onder meer
uitgestoken naar een familie (zie verder in dit verslag) die álles ontbeert wat een bestaan
menswaardig zou moeten maken.

Als ambassadeur ben ik zeer verheugd met deze ontwikkeling en zal – mede namens u - mijn steun
blijven geven aan dit nieuwe, bemoedigende initiatief van onze stichting Karibu, die dankzij uw steun
zo’n belangrijk en dankbaar werk kan verrichten. Sámen kunnen wij het verschil maken !
Warme groet,

Rik Felderhof
Ambassadeur stichting Karibu.

Een ontmoeting met … Andrea awe Akonaay, Karibu contactpersoon in Tanzania
Ik ben Andrea awe Akonaay; ik ben op 22 februari 1962 geboren in de bush van Tanzania.
Mijn ouders waren boeren, veehouders die
als nomaden leefden. Dat wil zeggen dat
wanneer er geen voedsel meer te vinden
was voor de koeien, dat we dan verder
trokken op zoek naar gras voor ons vee.
Wij zijn in ons levensonderhoud, evenals
de Masai stam, afhankelijk van ons vee.
Het vee is voor ons zoals voor u in
Nederland “de bank”. Wij als veehouders
zullen nooit aan anderen zeggen hoeveel
vee we hebben, zoals u nooit tegen
anderen zult zeggen hoeveel geld u op de
bank hebt staan.
We geloven dat we ons vee van God hebben ontvangen; wanneer we aan iemand het aantal koeien
zouden vertellen, zou dat voor ons betekenen dat we de zegen van God blokkeren. We hebben als
veehouders net als de Masai, naast koeien, ook schapen, geiten en ezels. De ezels zijn erg belangrijk,
want ze zijn ons transportmiddel, zoals voor u een auto. Ook op het land doen ezels dienst bij het
ploegen.
Gedurende 14 jaar (1984-1998) heb ik met een cameraploeg in de bush gewerkt. Deze mensen uit
het buitenland hebben films gemaakt over het leven van het wild in Afrika. Ik heb daar als chauffeur
en kok gewerkt en ben als deskundige in de bush meegegaan om hen naar de juiste plekken te
brengen om het wild goed te kunnen filmen. Met 4 cameramannen en Hugo van Lawick hebben we
vele natuurfilms gemaakt; o.a. de film Serengeti Symphony.
Door deze contacten ontmoette ik Rik Felderhof, die ik tot op heden zie als mijn beste vriend.
Door Rik ontmoette ik in 2005 Mama Irene en Mama Marjan.
Ik woon met mijn gezin in Karatu , waar overal diepe armoede is. Dat betekent dat er voor veel
families geen enkele bron van inkomsten is.

Ik wist van het goede werk van Karibu en vroeg in 2015 aan Mama Marjan of ze ook onze mensen in
Tanzania zou willen helpen.
Ik ben blij dat Mama Marjan in juni naar Tanzania is gekomen, zodat we samen in Gods kracht, niet
alleen mijn droom om te kunnen helpen, maar ook de droom van velen die nu nog in grote armoede
leven, waar kunnen maken.
We hebben samen arme families bezocht en Marjan heeft persoonlijk gezien hoe hard deze armsten
hulp nodig hebben.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u hen wilt helpen, zodat ze met uw hulp een ander leven en
een andere toekomst zullen hebben. Hartelijk dank voor uw hulp!
Andrea awe Akonaay verwelkomen we graag met een warm “Karibu!”- met een warm “Welkom!”

Eén van de belangrijke taken van Andrea:
Andrea gaat als expert in het houden van koeien, schapen, geiten, kippen, enz. arme gezinnen
directe hulp geven door hen bijvoorbeeld een koe te geven. Dat betekent in Afrika investeren in de
toekomst van het gezin.
De opzet is als volgt: de arme familie krijgt van de Stichting Karibu een
koe. Wanneer het eerste kalf geboren wordt, is dat bestemd voor Karibu.
Het 2e kalf is bestemd voor de familie. Het 3e weer voor Karibu en daarna
is wat er aan kalfjes volgt voor deze arme boer. Het kalf gaat dus
wanneer het geboren wordt niet meteen naar Karibu, maar blijft bij de
moeder totdat het groot genoeg is. Daarna gaat dit kalf vervolgens naar
een andere arme familie.
Alvorens deze familie een koe krijgt, leert Andrea hen eerst hoe men een
koe houdt en wanneer de koe bij de familie is, wordt er steeds
gecontroleerd of het allemaal goed gaat. Dat betekent ook dat de familie
leert hoe men aan het voedsel moet komen. Ook wordt er door Karibu
voor een eenvoudige, maar wel degelijke stal gezorgd. Ze leren ook hoe
die zelf te kunnen bouwen van hout dat er in overvloed is.
Mocht u een bijdrage willen storten speciaal voor dit project, dan graag o.v.v. Kari-koe! Veel dank!

Maak kennis met Tanzania, waar zich nu een nieuwe doelgroep bevindt van Karibu!
De naam Tanzania is een samentrekking van de twee landen
waaruit het voortgekomen is, Tanganyika en Zanzibar: Tan - Zan - ia.
Tanzania is ongeveer 22 keer zo groot als Nederland met een
oppervlakte van 945.087 km2.

Bevolking Tanzania
Tanzania wordt bewoond door bijna 52,5 miljoen mensen (2016) . De Tanzaniaanse bevolking
bestaat voor 99% uit Afrikanen en telt ca. 120 stammen, voornamelijk Bantoetaligen, die in een ver
verleden uit West- en Noord-Afrika kwamen. Het grote aantal stammen leeft in vrede naast elkaar.
Een fenomeen dat wordt toegeschreven aan president Nyerere, die het belang van de stam naar de
achtergrond schoof en het nationalisme bevorderde door Swahili tot nationale taal te maken. Een
groot deel van de bevolking leeft van de landbouw.

Een heel bekende stam is de MAASAI (‘hij die taal van de Maa spreekt’). Maasai zijn veehouders die
in 17e eeuw vanuit Noord-Afrika, via de Nijlvallei, naar Tanzania trokken. Ze vallen erg op door hun
grote gestalte en hun kleurrijke kleding.

Taal in Tanzania
Het Swahili is de eerste officiële voertaal in Tanzania; daarnaast is het Engels is de 2e officiële
voertaal. Het Swahili is een mengtaal van Afrikaanse talen, het Arabisch, Portugees en Hindi.
Stammen hebben hiernaast meestal ook nog hun eigen taal.
Zoals u waarschijnlijk wel weet, is het woord “karibu” een Swahili woord, hetgeen welkom betekent!

Bezoek aan Karatu, het gebied waar we gaan helpen!
Het eerste gezin waarmee ik kennismaak in Tanzania leeft niet alleen onder schrijnende
omstandigheden, maar ook onder mensonwaardige omstandigheden….
Ik was die dag niet alleen diep onder de indruk, maar ook diep geschokt….
We komen met de auto aan bij een klein huisje, gemaakt van
klei en takken. Bij het betreden ervan zie ik dat het meer weg
heeft van een stal, dan van een huis…. Maar dan wel een stal
van de slechtste soort. Binnen ontmoet ik de vader die op een
boomstam zit die dienst doet als stoel en moeder die wat
hulpeloos rondkijkt. Dan zie ik opeens een klein meisje met de
naam Anna, gekleed in lompen…
Andrea kent hen goed; al jarenlang leven ze onder vreselijke omstandigheden. Het woord over-leven
is hier meer van op toepassing; dat blijkt dan ook helemaal waar te zijn wanneer we in gesprek
raken…
Het gezin bestaat uit vader Wilbrodi Lendwa (60), moeder Margwet Stephano ( leeftijd niet bekend),
Anna (6) en Samuel (10). Twee volwassen kinderen wonen elders; zij zijn 25 en 29 jaar. Samuel woont
al 2 jaar bij een zus van zijn vader, dus bij zijn tante. Dit vanwege gebrek aan voedsel en omdat zijn
oom heeft beloofd dat hij naar school mag en hij het schoolgeld voor Samuel kan betalen. Dat houdt
wel in dat wanneer Samuel niet naar school hoeft, hij op de kudde moet passen. Het gezin van Anna
heeft dus geen geld voor schoolgeld.
Anna, die inmiddels 6 jaar is, is nog nooit naar school
geweest. Evenals haar ouders, zou ze het fijn vinden
wanneer ze wél naar school zou gaan. Wanneer ik zeg
dat Karibu dit kan betalen is iedereen dan ook dolblij!
Het trieste van dit gezin en daarbij van vele gezinnen is,
dat er geen bron van inkomsten is. Dit gezin heeft 2
kleine stukjes land; één stuk land met wat mais er op,
dat er helaas door de droogte slecht aan toe is en op het
andere stukje land wordt helemaal niets verbouwd…
Om een begin te maken met de hulp, stellen Andrea en ik voor om hen te begeleiden hoe je een koe
of een ander dier kunt houden, zodat het gezin na verloop van tijd een bron van inkomsten kan
opbouwen. Andrea die dit vak volledig beheerst en veel kennis van zaken heeft, gaat in de nabije
toekomst op deze manier deze gezinnen in nood helpen.

Het wordt zo een direct op het doel gericht project waardoor de familie in kwestie meteen een taak
krijgt die resultaat gericht is en die directe mogelijkheden biedt voor een goede bron van inkomsten.
Het betreffende gezin draagt daardoor medeverantwoordelijkheid voor het welslagen ervan.
Om de eerste voorlopige nood te lenigen hebben we hen nu al voorzien van matrassen, omdat de
groene bladeren die op de grond lagen
dienst moesten doen als “matras….”. Ook
heeft Karibu dankzij het geweldige werk
van Diny Wijermars uit Nijverdal, zie ook
verder in dit verslag, de kinderen kunnen
voorzien van kleding. Er worden ook nog
andere basisbehoeften aangeschaft, zoals
een bak om kleding in te wassen, borden,
koppen, bestek, enz. Moeder wordt hierin
begeleid om zo in ieder geval de
basisbehoeften voor haar gezin onder de
knie te krijgen, zodat dit gezin goed kan
Marjan in gesprek met vader en moeder voor
functioneren.
een betere toekomst voor het hele gezin

Iedereen is heel gemotiveerd om straks een “normaal leven” te kunnen leiden en om zo een nieuwe
toekomst in te kunnen gaan en daarmee een gelukkiger leven te hebben als gezin.
Dank aan u als donateur u dit niet alleen voor dit gezin, maar straks ook voor veel andere gezinnen
mogelijk wilt maken! Zonder u staan ook wij met onze nuttige ideeën met de rug tegen de muur…!
Alleen sámen kunnen we hen én vele anderen in nood weer een leefbare toekomst geven.

Even voorstellen….Diny Wijermars (82), een vrouw met een
speciale missie….!
Het was voor mij een voorrecht om kennis te maken met Diny
Wijermars uit Nijverdal, een actieve dame met een grote
gedrevenheid; iemand die zich met passie inzet om kleding te naaien
voor kansarme kinderen in erg arme landen.
Hoe kwam je ertoe om dit werk te starten?
Een jaar of 7 geleden, toen een van onze kinderen op een adoptiekindje wachtte uit Ethiopië, gingen
ze ook op vakantie in dat land. Toen ik aan hen vroeg waarmee ik kon helpen, zeiden ze dat het
misschien wel leuk zou zijn om wat kleertjes te naaien voor de arme kinderen daar. En aangezien ik
nog wel wat lapjes had liggen, ben ik aan de slag gegaan en ik ben eigenlijk nooit meer opgehouden!
Sinds die tijd naai ik voor verschillende mensen, die naar arme landen gaan kleertjes om ze daar uit
te delen.
Hoe kwam je met de Stichting KARIBU in contact?
Doordat Marita die mij kent, wist dat ik kleertjes naaide voor arme kinderen en zij mij met jou in
contact wilde brengen. Dat was een schot in de roos, want jij wist er wel weg mee. De eerste keer dat

je bij me kwam, zal ik niet gauw vergeten. Samen met Marita, die jou al langer kende, waren jullie
ontroerd bij het zien van mijn naaiwerk. Dat het zoveel en zo mooi was, hadden jullie niet verwacht…
Wat doet het maken van kleertjes voor deze kinderen met jezelf?
Ik heb heel veel plezier in dit werk en als er dan weer een zending weg is gegaan, dan voelt dat heel
fijn voor mij. Dan weet ik dat veel kindjes weer wat nieuws krijgen, want in die arme landen komt dat
niet veel voor. Wanneer ik dan het grote verschil zie, dan word ik helemaal blij van binnen!

Hoe lang wil je nog hiermee doorgaan?
Ik ben op leeftijd, maar ik hoop nog lang met dit werk door te gaan. Soms krijg ik zo maar weer
stofjes van mensen die ook meeleven. Dat is heel welkom bij mij! Momenteel heb ik nog behoorlijk
wat voorraad. Er is alweer gebeld voor kleertjes die naar Gambia gaan te zijner tijd. Er zijn nu al
kleertjes in Burundi, Rwanda, Gambia en straks ook in Tanzania. Voor Tanzania neem jij kleding mee.
Zelf denk ik dat al 700 à 800 stuks naar arme landen gegaan is en dan heb ik wat er nu nog hangt.

Diny, namens al deze kinderen die zo blij zijn met jouw prachtige kleding: héél veel dank!

Nieuws uit Rwanda……
Maak kennis met… Seth Giraneza (33 jaar).
Seth is op een bijzondere wijze verbonden geweest en nu weer
verbonden met Karibu. Leest u hier zijn indrukwekkende
verhaal….
Ik ben Seth Giraneza uit Rwanda, geboren in Uganda op 11 februari 1984. Samen met mijn vrouw en
zoontje woon ik in het zuiden van Rwanda.

hoop in het leven te hebben.

Als baby ben ik van mijn ouders
gescheiden en ik ben opgevoed door de
soldaten. Toen ik 10 jaar was, hebben ze
me weggestuurd, omdat toen de oorlog in
Rwanda uitbrak. Ik had toen een heel
moeilijk bestaan en God heeft me
meerdere keren van de dood gered. Ik
heb veel slechte dingen gezien in mijn
leven, totdat ik in 2005 Moeder Irene en
Moeder Marjan in het Karibuhuis
ontmoette. Ik was toen 21 jaar. Door
Gods genade hielpen zij me om weer

Ik moest van school af, omdat ik mijn schoolgeld niet kon betalen. Irene en Marjan besloten toen
voor de 3 jaar die ik nog naar de Middelbare school moest, dit voor me te betalen.
Echter toen Irene en Marjan in Nederland waren, hebben anderen me verteld dat zij me niet meer
wilden zien. Nadat ik in 2007 door deze mensen Karibu had verlaten, ging ik door met mijn studie en
in 2013 voltooide ik mijn universitaire studie. Deze tijd was voor mij een heel moeilijke tijd vol strijd
en ik had een moeilijk leven, maar God hielp me om mijn doel te bereiken.
Vanwege die informatie had ik geen contact meer met mijn Moeders, totdat ik in 2013 Moeder
Marjan ontmoette in Kigali. Toen ik met haar in gesprek kwam, bleek dat Irene en Marjan dit nooit
hadden gezegd . Moeder Marjan liet me weten dat zowel Moeder Irene als zij altijd veel hielden van
alle Karibu kinderen. Ze liet me weten dat Moeder Irene in 2008 was overleden.
Moeder Marjan besloot me te helpen met een maandelijkse toelage voor het dagelijks leven totdat ik
een baan zou vinden, iets dat niet gemakkelijk is in Rwanda.
Mijn leven ging door; ik was er altijd wanneer Moeder Marjan mij nodig had voor het Karibuwerk.
Ik zag in het verleden al hoeveel Moeder Marjan en Moeder Irene (R.I.P.) van de armsten hielden en
ik besloot om in hun voetstappen verder te willen gaan. Ik zag ook hoe moeilijk dit werk is. Samen
met mijn broer Tito, vertegenwoordigen we als “kinderen van Karibu”, het Karibuwerk in Rwanda.
De hulp van Karibu gaat gewoon door….!
Nu de stichting Karibu op een andere plek ook “ter plekke” is, namelijk in Tanzania, gaat het werk
van Karibu in Rwanda gewoon door. Dit werk, dat door Irene en mij in juli 2000 begonnen is, is nu
overgenomen door 2 initiatiefvolle jongeren: Tito Girukuri samen met zijn broer Seth Giraneza.
Aan het woord is Seth:

Enige tijd geleden kwam ik op straat een arme en hopeloze moeder met haar zwaar ondervoede
baby tegen. Ik nam de moeder met haar zieke baby mee naar mijn huis, waar ik woon met mijn
vrouw Josephine en mijn zoontje Beni van bijna 4 jaar.
Meteen heb ik dit aan Moeder Marjan laten weten. Ze zei dat ik meteen met de baby en de moeder
naar het ziekenhuis moest gaan. Hoewel de baby er ernstig aan toe was, waren we gelukkig nog op
tijd. Het jongetje met de naam Jeyjon was bijna 2 jaar en woog slechts 8 kilo. Het was noodzakelijk
hem meteen in het ziekenhuis in Butare op te nemen. De moeder week niet van zijn zijde. Hij had
vreselijke huidklachten die ook met ondervoeding te maken hadden en had daarbij veel pijn. Na
onderzoek en medicatie, knapte Jeyjon toch weer wat op. Het ging steeds beter met hem en na
ongeveer 2 weken was hij zover aangesterkt, dat hij het ziekenhuis mocht verlaten.

Hoe Jeyjon na 3 maanden weer een gezond kind werd……!

Gebed om zegen (Franciscus van Assisi).
Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en
de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid
en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen te plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om
pijn in vreugde te veranderen.
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil
kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
En moge God ons zegenen met honger en dorst, honger en dorst naar Christus zelf,
zodat we niet zullen rusten, totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen.
Amen.

Een ontmoeting met…Tito Girukuri (27).
Tito is één van de vele straatkinderen die in de loop der
jaren liefdevol is opgevangen in het Karibuhuis, het huis
voor straatkinderen dat voor hem een thuis werd….
Ik ben Tito en ik ben op 10 oktober 1989 geboren in het
oosten van Rwanda. Toen ik 4 jaar oud was, brak de
volkerenmoord uit in ons land. Ik ben toen mee gevlucht
met andere vluchtelingen naar de bossen van het buurland
Tanzania en werd daardoor gescheiden van mijn ouders.
Ik heb daar 3 jaar in de bossen geleefd bij de Rwandese
soldaten. Daarna ben ik teruggegaan naar Rwanda en heb toen als straatkind verder geleefd. Dat was
een hard leven; er was geen eten, geen kleding, geen medische zorg. Ik was alleen bezig om stelend
aan eten te komen en wist niet hoe de dag van morgen er uit zou zien… Ik had geen hoop om ooit
een man te worden en had het gevoel alsof ik “dood” was.
Ik ben als straatkind naar de lagere school gegaan. Toen ik in de 3e klas zat, vond ik mijn ouders weer
terug. Ik ben toen als straatkind verder gaan leven. In die tijd hoefde je geen schoolgeld te betalen en
daarom kon ik toch naar school.
Nadat ik de lagere school had afgemaakt, hoorde ik van mijn vrienden over het Karibu huis, een huis
voor straatkinderen. Daar leerde ik in 2003 Mama Irene en Mama Marjan kennen; het was voor mij
alsof ik 2 engelen uit de hemel ontmoette… Moge Mama Irene rusten in vrede. Ze heeft zoveel
betekend voor mijn toekomst en moge ze nu voor altijd bij God in de hemel zijn. In het Karibu huis,
het huis van Mama Irene en Mama Marjan voor straatkinderen, daar voelde ik me welkom. Zij
hebben ervoor gezorgd dat ik alles kreeg dat ik nodig had en ook dat ik mocht studeren. Daar mocht
ik, toen ik 13 jaar was, beginnen aan de middelbare school. Zij waren er altijd voor mij, ook toen een
leidinggevende me uit het Karibu huis wilde zetten, hebben zij als mijn moeders dat weten te
verhinderen. Zij beschermden me altijd en ze dachten altijd aan mij.
Ik ben nooit vergeten hoe ze me er op wezen dat God altijd bij je is en dat je in je leven naar Hem
moet luisteren. Altijd hadden ze liefde en aandacht voor ons allen; de 56 jongens in het Karibuhuis.
Ook hadden ze aandacht en liefde voor 25 arme families in de omgeving van het Karibuhuis.
Omdat ik naar school mocht, hebben zij mij, samen met de donateurs , weer een toekomst gegeven.
Daardoor kreeg ik weer hoop in het leven!
Na de middelbare school mocht ik studeren aan de universiteit. Ik heb toen gekozen voor ICT. Dat
betekent dat ik nu net ben gespecialiseerd in computers en nu ben afgestudeerd als ICT’er.
Dit, dankzij de fantastische hulp van Karibu en daarbij ook de liefde van Mama Irene en Mama
Marjan ben ik nu een man van 27 jaar! Ik ben God dankbaar dat mijn leven zo gelopen is…!
Samen met Seth wil ik als vertegenwoordiger van Karibu in Rwanda, helpen om kansarme kinderen
kansen in het leven te geven. Ooit was ook ikzelf een kansarm kind…. ; nu ben ik een gelukkig man!

Slotwoord
Het is een veelzijdige nieuwsbrief geworden met bijzondere verhalen uit maar liefst 3 landen:
Nederland, Tanzania en Rwanda… Ik hoop dat u dit alles niet alleen met veel plezier zult lezen, maar
ook met een bewogen hart. En u kennende zal dit zeker het geval zijn! Wanneer mensen meer
zouden willen delen van hun overvloed met hen in wiens leven nauwelijks tekenen zijn van een
menswaardig bestaan, dan zou het leven in deze vaak schrijnende wereld, er anders uitzien…
Ik wil u danken voor hetgeen u met hart en handen doet om deze nood bij uw naasten in het verre
Afrika te willen verlichten. Moge God u hierin zegenen!
Warme groet, Marjan Tieberink,
Oprichter en managing director stichting Karibu.

Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang
2 keer per jaar de Karibu nieuws brief.
U kunt al donateur worden door €5,- per maand te doneren. Minder is ook welkom! 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 ú rekenen?
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

Niet vergeten:

0 € 10,-

0 halfjaarlijkse storting

Kleur in beide kolommen

0 € 15,-

0 jaarlijkse storting

een rondje van uw keuze!

0 € 20,-

0 anders

0 € ……

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!
Dit bedrag wordt wel/niet automatisch van mijn IBAN rekening overgemaakt. (Doorhalen wat niet van toepassing is)
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”.
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!

