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Hoge Hexel/Tanzania Zomer 2019.  
  
  
 
Lieve mensen van goede wil, 
                                                                   
                                                                    
                                                             WAT EEN GELUK!!! 
  
Wat een geluk!!!! Die woorden hebt u, heb jij vast wel eens gebruikt. Wat een geluk dat…. 
  
Geluk…iedereen is er naar op zoek. GELUK …Want je gelukkig voelen is immers het beste dat je kan 
overkomen. 
  
Wat een geluk dat we in Nederland deel uitmaken van de 10 gelukkigste landen van 
deze wereld. Minder zorgen, minder ergernis en ook minder …Vult u maar in!  
  
GELUK…. We wensen het elkaar van harte toe; “Geluk in ’n tuk”, zeggen ze hier in Twente bij het 
begin van een nieuw jaar, waarvan nu al weer bijna de helft om is. 
   
GELUK komt dichtbij het woord ZEGEN. Zegen komt bij God vandaan; Hij wil dat we gelukkig zijn, 
maar helaas is dat gelukkig-zijn, niet altijd het geval. 
  
Geluk heb je ergens ook, als je kunt roepen: “God, waarom laat U dit toe”, “Waarom dóet U nú 
niets… “ of “Als ik U nodig heb, bent U er niet…”  
  
Ik heb zelf ook moeilijke tijden gekend in mijn leven. Ik heb geleerd én ervaren dat God geen 
automaat is, waar je een munt ingooit en de vraag wordt beantwoord zoals jij dat graag wilt…  
Nee, zo werkt het niet. 
  
God is altijd in élke situatie aanwezig. Je waardeert de bergtoppen pas dán, wanneer je ook goed 
hebt kennis gemaakt met de dalen. Hoe wrang dit soms ook kan zijn... 
  
Kunnen relativeren in je leven is iets dat dan een GROTE ZEGEN is ; a BIG BLESSING!  Ook een vorm 
van Zegen van God.  



 
Het is voor velen dan een verademing wanneer er programma’s komen waar GELUK 
in voorkomt; even helemaal “geestelijk uitwaaien’’ door er helemaal in op te gaan… 
  
 

 
Meehelpen aan verandering zodat deze zelfde wereld er anders uit komt te zien, is ook een 
mogelijkheid om met dat GELUK kennis te maken.  Juist die kleine verandering, die jij aanbrengt door 
kleine dingen met GROTE liefde te doen!! 
  
Dát is wat ik ontdekt heb in u, in jou als donateur van de stichting KARIBU! U bent waardige en 
waardevolle ambassadeurs. Geweldige geluksbrengers bent u, zijn jullie! 
  
Geluksbrengers waar kinderen in Afrika en ik trots op zijn. Zo kreeg ik in Afrika al de bijnaam Mama 
Jua. Het woord Jua betekent in het Swahili ZON.  
Die zon ben ik niet alleen; die ZON zijn we allemaal!!!!!  
  
We zijn SAMEN lichtbrengers, warmtebrengers in het leven van de vele kansarme kinderen in 
Tanzania, in de vele levens van deze armsten die daar nu nog aan het overleven zijn. 
  

Wij hebben in dit jaar 2019 iets bijzonders te vieren: de stichting KARIBU, 
opgericht door mijn zo dierbare (en helaas overleden) tweelingzus Irene en 
mij, bestaat dit jaar 20 jaar! 
 

  
Dat gaan we samen vieren in Holten en daar nodig ik u allen als donateurs van KARIBU van harte 
voor uit!!! Daarover meer in deze KARIBU Nieuwsbrief! 
  
Ik kan van mezelf zeggen dat ik GELUK  heb gehad, dat ik deze stichting KARIBU in 1999 samen met 
Irene heb mogen oprichten. Dat is een VOORRECHT, dat is GELUK! En natuurlijk het zijn geen 20 jaar 
van louter geluk geweest… Helemaal níet! Er zaten bijzonder zware jaren tussen; zelfs meer dan me 
lief was. Er waren tijden bij dat ik me diep ongelukkig voelde… Maar toch was er in mijn hart altijd 
een ondertoon van vreugde en die “bijzondere vreugde” noem ik met overtuiging óók GELUK! 
Waarom noem ik dat zo….???? Omdat GOD er altijd bíj was; ook in mijn  diep ongelukkige periode 
was Híj er die me in mijn ellende bijstond; ook in mijn slapeloze nachten, mijn pijn en onzekerheid. 
Dat noem ik ZEGEN. Oftewel: a BIG BLESSING!!! 
  
Ik hoop u allen in Holten te ontmoeten, want dat zou ik echt geweldig vinden! Samen maakten we in 
het verleden ook altijd al dat verschil en nog stééds maken we dat verschil!!! Dat zo bekende en ook 
zo noodzakelijk grote verschil in Afrika: tussen lijden en GELUK! 
  
Waar kiest U, kies jij voor??? Enne… waar zouden ze in Afrika voor kiezen??? 
  
Tot slot wens ik u, wens ik jou veel van die Zegen, van dat GELUK, dat God ook wil geven in uw, in 
jóuw leven. Ik zou zeggen: grijp het met beide handen aan!!! 
  
Graag tot zaterdag 2 november in Holten in “Gebouw Irene!” Hoe bijzonder is dát!!! 
  
Hartelijk dank aan u allen voor al die afgelopen jaren die u, die jij hebt bijgedragen aan het GELUK in 
het leven van velen in Afrika; geweldig!!!  En graag tot ZIENS! 
  
Hartelijke groet, ook namens de andere bestuursleden, Alma Tip (Secretaresse) en Harry Horneman 
(Penningmeester) van de stichting KARIBU, 
Marjan Tieberink, voorzitter, oprichter en managing director stichting KARIBU.      



 
Over honderd jaar… 

 
Maak het niet meer uit 

 
Hoe hoog je bankrekening was 

 
In welk huis je woonde 

 
Of in welke auto  je reed 

 
Maar de wereld kan zijn veranderd 

 
Om het verschil dat jij maakte in het 

 
Leven van een kind 

 
Bovenstaande woorden kregen Irene en ik eens (toen we nog op Haïti werkten) van Rosmarie, onze 
dierbare Zwitserse vriendin die er in haar 30 jarige missie vele scholen voor kansarme kinderen 
oprichtte. Zo leidde ze in Port-au-Prince een school voor 2.000 kinderen uit de nabijgelegen 
sloppenwijk. Door haar hebben Irene en ik toen duidelijk gezien wat het betekent om het verschil te 
maken… Dat gróte verschil, dat navolging verdient. Navolging van hen die bereid zijn om dat 
noodzakelijke verschil te willen en te blíjven maken … 
Dat verschil kunnen we alléén sámen maken… sámen met u, sámen met jóu! Help je mee? 
  
 

 Uitnodiging van Rik Felderhof, Ambassadeur stichting Karibu 
  

Beste Donateurs, 
  
Karibu bestaat 20 jaar! Dat willen vieren op zaterdag 2 november in Holten. Wat 
zou het fijn zijn elkaar op die dag te mogen ontmoeten; ik zie er naar uit! 
Zoveel jaren hebben we met uw steun prachtig werk kunnen verrichten in 
Rwanda en Tanzania. Samen hebben we veel voor elkaar gekregen. 
  
Onder de bezielende leiding van Marjan Tieberink die, na het overlijden van haar 
dierbare zus Irene, de kracht heeft hervonden om door te gaan op de weg die ze 
samen met Irene had gekozen: 

hun leven te wijden aan de alleramsten en de kinderen in Afrika. 
Het was hun beider roeping: “God roept ons, wij gaan!” 
  
Hun stichting Karibu heeft veel mensen kunnen helpen, heeft het verschil kunnen maken. Wij krijgen 
gelukkig veel support van u en van betrokkenen in Tanzania. 
  
Als ambassadeur was ik trots om met Marjan en Cees Baan mee te 
doen aan de Nationale Bijbelquiz, die wij als team hebben gewonnen 
met Marjan als koploper. 
Dat was toch even weer een stukje aandacht voor Karibu. Daar 
moeten wij het van hebben! Aandacht om meer donateurs 
enthousiast te maken om ons werk te steunen. 
 
Samen met Cees Baan heb ik mogen schrijven aan het boek  “Simon, 
de buurjongen van Jezus”, een 
kindervertelling gebaseerd op de Bijbelverhalen. Een deel van de 



opbrengst komt ten goede aan Karibu! Zowel het boek “Simon, de buurjongen van Jezus”, alsook het 
nieuwe boek van Cees Baan “Wie ben ik dan? Een routeplanner voor het leven” zal door Cees die dag 
voor belangstellenden gesigneerd worden. 
  
Op zaterdag 2 November zullen we u vertellen over het Afrika, het Tanzania waar Karibu werkt en 
over de mooie uitdagingen die ons nog wachten. Leg die datum vast in uw agenda! 
  
Asante Sana- Hartelijk dank,  
 

 
Rik Felderhof , Ambassadeur stichting Karibu 
  

KARIBUDAG: Dag voor de donateurs in Holten én… KARIBU 20 jaar jong!

 
 
U hebt het inmiddels al “in volle glorie” kunnen lezen: op 2 november is de Dag voor de donateurs! 
Deze KARIBUdag wordt gehouden in Holten in Gebouw Irene. 
  
Er is voldoende parkeerruimte aanwezig en we hopen u daar in grote getale te mogen verwelkomen! 
Het belooft een mooie dag te worden met een bijzonder en gevarieerd programma. 
  
Op deze jubileum-donateursdag zult u ook kennis maken met “nieuwe bekende” gezichten binnen 
KARIBU; met voor u “nieuwe bekenden” die het fijn vinden u te ontmoeten! Natuurlijk zullen we u 
ook vertellen over de mooie en zo noodzakelijke hulp die Karibu geeft in haar nieuwe werkgebied in 
Tanzania. Karibu komt hier “als geroepen”; de situatie is hier schrijnend: directe en adequate hulp is 
hier hard nodig. U ziet op deze dag wat úw en jóuw hulp betekent voor deze allerarmsten, maar ook 
in het bijzonder wat betreft de vele kansarme kinderen. Kinderen, die aan het begin van hun  leven 
staan en deze hulp méér dan nodig hebben, zodat voor hen óver-leven straks léven wordt! 
  
Op deze dag maakt u kennis met dit mooie aspect van het KARIBUwerk in Tanzania en ziet u hoe ú, 
hoe jij dat verschil in praktijk brengt. U ziet hoe direct uw geld gebruikt wordt om sámen te bouwen 
aan een andere en betere toekomst voor deze kansarme kinderen en het gezin waaruit ze komen. 
Uiteraard blikken we ook even terug op deze 20 jaar KARIBU! 
  
Het gebouw is helaas kleiner dan het bekende en vertrouwde Parkgebouw in Rijssen. 
Geef u dus zo spoedig mogelijk op d.m.v. het aanmeldingsformulier! (Zie bijlage). 
De opgave sluit op zaterdag 12 oktober. Mochten er meer mensen willen komen, dan we kunnen 
aannemen, dan zijn we helaas genoodzaakt om de volgorde van inschrijving aan te houden. 
  
*Wanneer u ná 12 oktober bericht ontvangt over o.a. de route en nadere bijzonderheden omtrent 
deze dag, dan betekent dit dat wij u op 2 november in Gebouw Irene hopen te verwelkomen. 
 
  



 Het nieuwe project: het Multifunctionele Centrum bij de basisschool in Tloma. 
  
Zoals U al in onze laatste nieuwsbrief van Kerst heeft kunnen lezen, waren we van plan om in het 
nieuwe jaar een begin te maken met de bouw van dit Multifunctionele Centrum bij deze basisschool, 
waar bijna zo’n 800 kinderen naar school gaan. Het is een school voor de armen. Alles is er gebrekkig: 
té weinig leerkrachten met té veel kinderen in een klas; slechte en onvoldoende materialen om mee 
te werken; lokalen die in slechte staat zijn en leerkrachten die onder grote stress werken, die té 
lange werkdagen hebben, etc, etc. Kortom, het is een ontoelaatbare situatie voor iedereen… Vanaf 
november 2018, toen ik daar voor het eerst écht kennis maakte met de school, de directeur, de 
leerkrachten en de kinderen, heeft KARIBU daar al meteen veel kunnen aanpakken. D.w.z. dat ik daar 
meteen al min of meer “aan de slag” ben gegaan om zo de ergste obstakels uit de weg te ruimen. 
 

  
 
Zo werd me gezegd dat er 3 lokalen zijn waar geen ramen en kozijnen meer in zitten, waar deuren  
niet meer sluiten, ramen die er (deels) niet meer zijn. Overvolle lokalen met vele rillende en natte  
kinderen, omdat regen en wind er vrij spel hebben… Meteen is met de reparatie gestart. Resultaat:  
na de Kerstvakantie zaten de leerlingen in hun gerenoveerde veilige klas!   
Dit is:  létterlijk en figúúrlijk vlot spijkers met koppen slaan!!! 
 
Half mei kwam ik een groot probleem tegen voor zowel een aantal ouders alsook voor hun kinderen. 
In juni en juli is het hier ijzig koud. Er zijn 70 kinderen die bij hun schooluniform geen trui hebben. Dit  
zijn kinderen van extreem arme families, kinderen die nú hulp nodig hebben… Karibu, dus ú, heeft  
ervoor kunnen zorgen dat ze er nu gelukkig (!) én warmpjes bijlopen! 

  
Zo is er eveneens een probleem wat betreft het eten op school; de kinderen krijgen alleen rijst met  
bonen. Nooit is daar enige groente bij. Uiteraard heeft Karibu ook hiermee geholpen! 
 
We hebben afgelopen november vele bouwvergaderingen gehad, zodat we in maart 2019 konden 
starten met de bouw van een Multifunctioneel Centrum. Belangrijk is dat kinderen een onderkomen 
hebben om binnen rustig en veilig te kunnen eten. Bovendien zitten bijna alle kinderen onder de 
wormen, die in het stof zitten dat opwaait in deze droogte en zo op hun voedsel terecht komt…   Al 



deze bouwvergaderingen hebben er toe geleid dat we half maart 2019 met de bouw konden starten. 
Volg op de website deze bouw: www.stichtingkaribu.nl 
 

  
 
Dit gebouw, dat wil zeggen de grote hal die plaats biedt aan 1.000 kinderen en de grote én 
hygiënische keuken die apart van de hal, maar wel met een overdekte overkapping in verbinding 
staat met de grote hal, is nu niet meer alléén als schoolkantine bedoeld. Dit hele gebouw wordt een 
Multifunctioneel Centrum voor deze regio! 
 
Dat wil zeggen dat dit Multifunctionele Centrum min of meer het “hart” van deze regio wordt, waar 
elke schooldag de schoolkinderen eten, waar vergaderingen gehouden kunnen worden, waar kennis 
uitgewisseld wordt over de toekomst van dit gebied, waar mensen deze hal of een gedeelte ervan 
kunnen huren, zodat het geld genereert voor de school, etc. etc. Kortom, het wordt een 
ontmoetingspunt waar iedereen welkom (KARIBU) is...  
 
Rondom de school ligt enorm veel land. Dit land mag gebruikt worden voor de verbouw van voedsel. 
Het wordt de plek waar schoolkinderen leren hóe je voedsel moet verbouwen. Deze kostbare en 
praktische kennis wordt dus zo verspreid door deze  kinderen naar hun ouders.  Dus naar vele 
families! 
 
Het wordt ook een Centrum waar deze allerarmsten straks sámen praten over mogelijkheden om 
sámen hun leven te verbeteren.  Het gaat dan om het belangrijkste middelen van bestaan in dit 
gebied; namelijk landbouw en veeteelt. Ik (Marjan) ben al met hen in gesprek hierover en ik heb 
geconstateerd dat hun motivatie groot is.  
  
U ziet dat SÁMEN iets is, dat óver grenzen heen gaat…. 

U en jij, SÁMEN hier in Nederland en deze armsten  SÁMEN in het verre Tanzania…. 

Zo maakt SÁMEN Nederland + SÁMEN Tanzania, SÁMEN een krachtbundel waarvan je de 

draagwijdte niet kunt overzien, maar die straks letterlijk en figuurlijk zijn vruchten zal afwerpen 

voor velen… DANK, VEEL DANK DAARVOOR! 
 

Over 2 bijzondere echtparen in Apeldoorn…  
 
Ze kennen elkaar niet deze beide echtparen uit Apeldoorn en toch hadden datzelfde plan! Het ene 
echtpaar was 50 jaar getrouwd en het andere echtpaar 60 jaar ...  Beide echtparen zeiden: “ We 
hebben alles wat we nodig hebben!” en wanneer je KARIBU al tijden steunt, weet je dat er in Afrika 
altijd geld nodig is om net díe hulp te geven die zo noodzakelijk is. In plaats van het cadeau, gaven de 
gasten geld voor KARIBU. Een vermeldenswaardig initiatief. Als dank aan hen een cadeau uit Afrika, 
als tastbare herinnering aan deze mooie en bijzondere dag. Heel hartelijke dank, lieve 
initiatiefnemers!!! 



 

Nóg een bijzonder én hartverwarmend initiatief …  
  
In deze vakantietijd denken mensen niet alleen aan hun eigen pretjes, zo bleek uit een initiatief dat 
tot nadenken of tot navolging stemt… Een familie die hun vakantiegeld had ontvangen dacht daarbij 
ook aan Tanzania. Spontaan doneerden ze een flink deel van hun vakantiegeld aan de stichting 
Karibu met de woorden: “Graag gedaan! Wij hebben hier al zo veel en we weten zeker dat het bij 
Karibu in goede en vertrouwde handen is om er díe mensen mee te helpen die  dit geld zo hard nodig 
hebben”. 
Dank lieve vakantiegangers voor jullie warme initiatief om zo in Tanzania het zonnetje op een heel 
speciale manier te laten schijnen! 
  

Een warm welkom aan onze 3 nieuwe leden van het comité van aanbeveling! 
Maak kennis met Anita Witzier, Karin Bloemen en Bert van Leeuwen!  
 
Welkom/ Karibu…. Anita Witzier, presentator, programmamaker en columnist.  
 

Ik ben Anita Witzier; ik ben 57 jaar.  Ik heb 2 kinderen, Bram, 
26 jaar en Julia, nu 21. Ik ben getrouwd met Michel; hij heeft 
dochter Luna van 23. Ze zijn allemaal het huis uit en wonen 
in Amsterdam. 
  
Wat vind je zo boeiend en leuk aan je werk? 
  
Mijn werk is heel divers, dat maakt het voor mij boeiend, 
afwisselend en dus heerlijk om te doen, elke dag is anders. 
Door die afwisseling ontmoet ik veel verschillende personen 
wat me een brede blik geeft op mensen en op de wereld. 
Want als zaken voor jou en mij vanzelfsprekend zijn, wil dat 

niet zeggen dat dit ook voor een ander geldt. Door te kijken, te luisteren en je in de ander te 
verdiepen wordt je beeld van de samenleving completer, en kan je je beter verplaatsen in die ander. 
Zodra je weet waarmee mensen te maken hebben, wat hun achtergrond, hun verhaal is, ontstaat er 
ruimte voor dialoog en begrip en hoef je niet langer te oordelen.  Ieder mens heeft een verhaal. Ik 
denk dat de meest waardevolle ontdekking die ik in mijn werk heb gedaan is dat ieder mens een 
verhaal is. Dat lijkt een open deur totdat het kwartje echt is gevallen, pas dan besef je de waarde 
ervan.  
Het is een cadeau wanneer mensen jou je verhaal toevertrouwen en het willen delen. Dat 
programma’s goed worden bekeken is natuurlijk mooi en ook belangrijk maar wat daardoor ontstaat, 
begrip en verbinding, is ontelbare malen mooier én belangrijker.  
  
Je bent sinds korte tijd lid van het comité van aanbeveling van de stichting KARIBU. Hoe ben je met 
Karibu in aanraking gekomen? 
  
Ik heb Marjan afgelopen december ontmoet bij de opname van het programma van de Nationale 
Bijbelquiz; ze zat in het team van Rik Felderhof, dat overigens glansrijk won. Rik en ik wonen in 
hetzelfde dorp we zijn allebei lid van de lokale wijnclub! Na de opname vroeg Marjan me hiervoor. 
  
Wat spreekt je zo aan om te besluiten om lid te willen worden van dit comité van aanbeveling? 
  
Marjan sprak zo bevlogen over dit werk dat ‘Nee’ zeggen gewoon geen optie was…. Maar ook omdat 
we beide Rik goed kennen, dacht ik meteen: “Dat zit wel snor…dat is betrouwbaar!”. Ik beperk me 
met goede doelen alleen tot Nederland, maar ik dacht als ik dan toch iets voor een project in het 



buitenland wil doen, dan moet dit het zijn. 
Ook hier gaat het over delen, wij hebben het in West Europa goed voor elkaar en het is mazzel als je 
wiegje hier heeft gestaan, dan is het toch niet meer dan normaal, misschien wel een plicht, om iets 
terug te doen voor mensen die het veel minder goed hebben. 
Wat er ook bij komt: Marjan ziet: “Dit is hier aan de hand, dát is heel hard nodig, dus gaan we dat 
ook dóen!”.  Geen eindeloos overleg, oeverloze ambtelijke apparaten en “strijkstokken” maar ‘vort 
met de geit’. 
Ook heeft Marjan haar vele netwerkcontacten; ze weet precies welke wegen ze moet bewandelen en 
wie ze daar tegenkomt. En, heel belangrijk, dat de gelden direct over komen! 
  
KARIBU bestaat nu 20 jaar. Wat is je wens voor de toekomst van Karibu? 
  
Het liefst zou ik zien dat Karibu overbodig zou zijn … Dat zou pas goed zijn voor de mensen in Afrika 
…! Maar realistisch gezien, hoop ik dat er een explosieve toename  van donateurs gaat komen. Dus: 
óp naar de komende 20 jaar! Ik heb nog een praktische én waardevolle tip voor de lezers: Iedere 
keer wanneer je iets voor jezelf koopt, iets wat je niet echt nódig hebt, denk dan ook even aan die 
ander die dat níet kan doen….Geef dan bijvoorbeeld 5 of 10% van dit bedrag aan die ander of doe het 
in een potje en schenk het aan het goede doel! (Samen) delen wordt dan vermenigvuldigen; 
waardoor anderen ook méé delen in jouw plezier! 
Dus: gewoon dóen!!! 
  

Maak kennis met….. Karin Bloemen, cabaretière, zangeres en actrice.  
 
Mijn naam is Karin Bloemen en ik ben 58 jaar. Mijn man Marnix Busstra (53 
jaar) en ik zijn nu 27 jaar samen. We hebben 3 kinderen; een zoon van 36 en 
twee dochters van respectievelijk 21 en 20 jaar. Onze zoon is eigenlijk de zoon 
van mijn zus die overleed toen hij 6 jaar was. Sindsdien zorgen wij voor hem. 
Mijn man Marnix is gitarist, componist en jazz musicus. Ik ben performer, 
zangeres en actrice. Samen maken wij theatershows; bedenken, schrijven en 
mijn man componeert de nieuwe Nederlandstalige nummers Ik speel 
uiteindelijk de shows zo’n 110 keer per seizoen. Verder spreek ik films in, 
schrijf momenteel een boek en ben vaak te gast in tv shows en treedt op bij 
gala’s en zakelijke events.  
  
Wat vind je juist zo leuk en boeiend aan je werk? 
Het leuke en boeiende voor mij is dat het  zeer gevarieerd werk is en dat het 
artistiek en creatief is . Bovendien heeft het met mensen en communicatie te 
maken.   
  
Sinds korte tijd ben je lid van het comité van aanbeveling van de stichting Karibu. 
Hoe ben je met KARIBU in aanraking gekomen? 
  
Ik heb Marjan ontmoet tijdens de opnamen van een Tv-programma afgelopen december: de 
Nationale Bijbelquiz.  Ik was toen als één van de 4 BN’ers uitgenodigd hiervoor. Marjan hoorde bij 
het team van Rik Felderhof.  
  
Wat spreekt je zo aan om lid te willen worden van het comité van aanbeveling van KARIBU? 
  
Marjan vertelde me na de opname van dit Tv-programma met veel passie en hartstocht over de 
stichting Karibu. Deze stichting die ze samen met haar tweelingzus Irene heeft opgericht. Het spreekt 
me zeer aan dat er in haar werk wezenlijk iets gebeurt in het leven van jonge mensen Een kans 
bieden is wel het minste dat we kunnen doen.  
  
 



KARIBU bestaat nu 20 jaar. Wat is je wens voor de toekomst van de stichting Karibu? 
  
Dat steeds meer mensen zich ervan bewust worden dat JIJ het verschil kan maken en dat steeds 
meer mensen hun steentje bijdragen in het leven van deze jonge, nu nog kansarme mensen!  
Ik heb ook een paar jaar andere stichtingen gesteund die werken in Afrika zoals de Kamamas. 
  
Denkt u er even aan dat…. 
 

- Wanneer u nog steeds uw nieuwsbrief per post ontvangt en u hebt een mailadres, 
zou u dan uw mailadres aan ons willen doorgeven? U ontvangt de nieuwsbrief dan 
per mail en bovendien ontvangt u de foto’s in kleur. Voor ons is het veel 
makkelijker én kostenbesparend. Mail dan naar: marjantieberink@gmail.com 

- De stichting KARIBU is ANBI geregistreerd. D.w.z. dat uw giften aftrekbaar 
zijn van de belasting. 

- Wanneer u verhuist om even een adreswijziging naar ons te sturen: 
marjantieberink@gmail.com of naar : Stichting Karibu, Piksenweg 19A, 7645 BC 
Hoge Hexel? 

- Wanneer uw emailadres verandert, om ons dat dan aan bovenstaand adres zo 
mogelijk door te geven? 

- Wanneer u naar de KARIBUDAG wilt komen, om u zo snel mogelijk , in ieder 
geval vóór 12 oktober via het aanmeldingsformulier aan te melden? 

 
************************ 

 

Maak kennis met…. Bert van Leeuwen, presentator en programmamaker. 
 

Het is alweer 35 jaar geleden dat ik ben begonnen als omroeper 
voor de EO. Jonge mensen weten tegenwoordig niet eens meer 
wat dat is, dus leg ik ze dan uit dat alle publieke omroepen 
indertijd een aantal omroepster of omroepers hadden die 
tussendoor de programma’s live aankondigden. Wat voor mij 
begon als een bijbaantje tijdens mijn studie is in de jaren daarna 
uitgegroeid tot een fulltime baan als 
presentator/programmamaker. De meeste mensen kennen me 
van “Het Familiediner”, het programma waarin ik ruziënde 
familieleden weer bij elkaar probeer te brengen. Daarnaast 
maak ik dit jaar een aantal nieuwe programma’s, zoals een 
programma over eenzaamheid en een programma waarin ik op 
pad ga met mannen in de midlife. 
Ik ben dit jaar ook alweer 37 jaar getrouwd met Carla en samen 
hebben we vier volwassen kinderen en sinds afgelopen jaar een 
kleindochter en een kleinzoon. Echt fantastisch om mee te 
maken. We genieten er heel erg van. 

  
Wat vind je juist zo leuk en boeiend aan je werk? 
  
Eén van de mooiste aspecten van mijn werk is dat ik met allerlei mensen in contact kom die ik 
normaal gesproken niet zomaar ontmoet zou hebben. Zelf heb ik een aangeboren nieuwsgierigheid, 
dus het fascineert me altijd weer om van alles over mensen te weten en te willen komen. En het 
leuke en bijzondere is altijd weer dat mensen bereid zijn om veel te vertellen. 
  



 
Hoe ben je met KARIBU in aanraking gekomen? 
Ik ontmoette Marjan tijdens de opnames van de Grote Bijbelquiz Kersteditie die we afgelopen jaar 
uitzonden. Marjan was meegevraagd door Rik Felderhof om in zijn team mee te spelen. Zowel in het 
programma als naderhand achter de schermen heb ik met Marjan gepraat over het bijzondere werk 
in Afrika. Ik werd geraakt door het enthousiasme en haar bewogenheid om de allerarmsten en 
kwetsbaren te helpen. 
  
Wat spreekt je zo aan om te besluiten lid te willen worden van het comité van aanbeveling van 
KARIBU? 
Wat mij trof in het werk van de stichting KARIBU was dat het zo’n persoonlijk initiatief geweest is. En 
als ik dan de verhalen hoor en de beelden zie van wat er ontstaan is, maar ook wat er allemaal nog 
zou moeten gebeuren, dan kan ik niet anders dan een zeer bescheiden steentje bij te dragen, door 
deze stichting en dit werk te promoten. 
  
Karibu bestaat nu 20 jaar. Wat is je wens voor de toekomst van de stichting Karibu? 
Ik moet dan denken aan het bekende Joodse gezegde “wie één mensenleven redt, redt de hele 
wereld”. Ik hoop zo voor de komende jaren dat er heel veel kinderen èn volwassenen gered worden. 
En meer dan dat, dat ze de hoop en liefde mogen ervaren die ze zelf later ook weer door zullen 
kunnen en mogen geven. Mijn wens voor de stichting KARIBU is dat het werk, of beter gezegd de 
liefde zich als een inktvlek zal verspreiden. 
  
  
 
Tot slot wil ik u nogmaals danken voor uw giften, maar zeer zeker óók voor uw betrokkenheid, uw 
liefdevolle medeleven wanneer het in ons werk om deze grote noden gaat betreffende allerlei 
basisbehoeften waar wij in Nederland niet eens over hoeven na te denken…  
Laten we tellen wat we WEL hebben en je kunt het natuurlijk ook omkeren en zeggen; “Laten we 
tellen wat we NIET hebben… “ We hebben hier gelukkig geen honger, geen oorlog, geen probleem 
met goed en veilig drinkwater, geen opstanden en geen … vult u zelf maar in… Daarom: 
  
Als we onze gulle harten laten spreken,  kunnen we dat in Nederland als geen ander! 
Doet u mee?                                         
                              
                                                                   GÉÉF OM HEN … 
 
                 Word donateur, want het  geluk van een kind gaat toch iedereen ter harte …? 
 
  
Ik wens U, ik wens jou óók alle geluk en bovenop al dat geluk … Gods zegen! 
  
Hartelijke groet, ook namens het bestuur van stichting Karibu, Marjan Tieberink 
Oprichter en managing director stichting Karibu. 
 

    



 
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? 
 

 
 
 

Zeg, u doet toch ook 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! 

  



               OPGAVEFORMULIER voor de KARIBUDAG voor    
                   donateurs op zaterdag 2 NOVEMBER 2019 
 
Dhr./Mw.          ______________________________________ 
Adres:              ______________________________________ 
Postcode:          ___________Woonplaats _________________ 
Tel.nr. :             ______________ E-mail: __________________ 
Komt/komen met 0* 1 persoon        0* 2 personen 
*Rondje dat van toepassing is, zwart maken. 
 
Wilt u dit formulier bij voorkeur per email sturen naar: 
marjantieberink@gmail.com  
Mocht dit niet mogelijk zijn, wilt u het dan sturen naar:  
Stichting Karibu                                                                     
Piksenweg 19A 
7645 BC Hoge Hexel  
 
Mocht het zo zijn dat zich meer mensen aanmelden dan wij in Holten 
kunnen ontvangen, dan zijn we helaas genoodzaakt om de volgorde van 
inschrijving aan te houden.  
U kunt zich maximaal met 2 personen opgeven. 
 
*Wanneer u bericht ontvangt over o.a. de route en nadere 
bijzonderheden betreffende deze dag, dan betekent dit dat wij u op 
2 november in Gebouw Irene in Holten hopen te verwelkomen.  
 

 


