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Nieuwsbrief Stichting Karibu Kerst 2021

Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter stichting Karibu.
K E R S T ….. D E W E G V A N H E T L I C H T !

Hoge Hexel, december 2021
Beste donateurs, lieve mensen van goede wil,
Wanneer we de woorden boven deze Kerstbrief goed op ons laten inwerken dan
spreekt daar verwachting én hoop uit. Termen die je in deze wereld boordevol
ellende, haast niet meer hardop durft uit te spreken. Hoezo HOOP, hoezo nog
enige VERWACHTING? Op wie en op wat kunnen we onze hoop en onze
verwachting nog stellen????
Onze wereld is al zo lang gitzwart gekleurd, dat
je het lachen wel vergaat. Buiten de diepe ellende
om dat het corona virus wereldwijd teweeg
brengt, worden we ook nog eens overspoeld door
heel wat andere narigheid zoals o.a. de
klimaatcrisis, zorgen om de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen, het uitstel van de zo
noodzakelijke operaties, het torenhoge probleem
van het tekort aan huizen, met name voor starters, de vele depressies waar vele
ouderen, maar zeker ook vele jongeren onder lijden, etc. etc.
Om dan nog maar te zwijgen over de misère in zoveel extreem arme landen,
waar situaties nóg nijpender zijn. Waar bijna elke medische voorziening zo goed
als helemaal weggevallen is, waar mensen op straat leven zonder het hebben
van een veilige slaapplek. Een ander immens probleem is het
vluchtelingenprobleem; mensen die als politieke pionnen door leiders van

verschillende landen de inzet worden van een groot en wereldwijd drama. Ik kan
zo nog wel even doorgaan, maar dit is al meer dan genoeg om tot je te nemen.
Maar hoe je ook tegen de wereld aankijkt,
tóch zie je wereldwijd de weer zo gezellig
aandoende kerstartikelen in de winkels liggen.
Dat spreekt meteen tot je verbeelding: het
fijne samenzijn met familie en vrienden, het
gezellig bij elkaar zitten rondom het warme
haardvuur onder het genot van… Daar horen
natuurlijk ook de kerstboom, een heerlijk
etentje en andere “versierselen” bij die het
leven met name in de donkere
decembermaand wat aangenamer maken.
Juist in moeilijke tijden als deze is het dan “helemaal wel even noodzakelijk” om
alles nog een béétje meer op te pimpen. Het is immers al beroerd genoeg in de
wereld…
We zitten nu in de adventstijd en we leven toe naar het Kerstfeest, met de
nadruk op feest!
Kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus, Gods geliefde Zoon. Er was
voor Hem geen plaats meer in de herberg. Daarom kwam Hij ter wereld in een
simpele stal; de meest armoedige plek die je je kunt voorstellen…
Uit liefde naar ons mensen, wordt Jezus evenals wij, geboren als een hulpeloos
Kind. Geboren als Mens onder mensen. Hij kende als geen ander de hardheid en
de rauwheid van het leven. Hij wist wat het was en misschien wel evenals u, wat
het is om verdriet te hebben, er niet bij te horen, uitgescholden te worden,
vernederd en gepest te worden, honger en dorst te hebben, gevangen te zijn,
verlaten of om een vluchteling te zijn, of om…
Kortom, Hij kent ál onze gevoelens en Hij kent ons hart als géén ander.
Dit bijzondere Kind Jezus werd vanuit de Hemel door God naar deze aarde
gezonden om L I C H T te brengen in een wereld vol duisternis.
Op deze bijzondere wijze zond God LICHT en LIEFDE naar ons.
Als we érgens naar smachten is wel naar
LICHT en LIEFDE. Jezus zelf roept ons zelfs op
om Hem te vólgen en om evenals Hij, óók een
L i c h t d r a g e r te willen zijn. Om zo
sámen op weg te zijn, geeft moed en kracht.
In plaats van polarisatie, het benadrukken van
de verschillen, brengt dit het omgekeerde in
ons hart teweeg: het benadrukken van de
eensgezindheid, het wij-gevoel om er voor
elkaar te willen zijn, juist dát krijgt op deze prachtige wijze vorm. Je niet
verlaten en alleen te voelen, maar te weten dat God er is. Dat je er, sámen met
andere mensen, mag zíjn en een doel hebt in je leven. Dat maakt, dat je anders
in de wereld staat en dat jij als mens én medemens, er toe dóet!
Kerstfeest is het wonder van Jezus’ geboorte en tegelijkertijd het wonder van
Gods Liefde naar ons mensen toe. Gods Liefde, waar geven en vergeven en je
veilig weten dichtbij Hem, belangrijk en essentieel zijn.
Dat te weten draagt bij aan je levensvreugde en geeft je toekomstperspectief.

Uit dit nog steeds actuele en bijzondere Kerstgebeuren van al zó lang geleden,
ontstaat er een bijzonder lied: JOY TO THE WORLD! The Lord has come! Want….

Midden in de nacht
wordt het L I C H T geboren.
Ik wens u, mede ook namens het Karibu Team, Alma Tip
(secretaresse) en Harry Horneman (penningmeester), een
STRALEN D
en
GEZOND

EN

KERSTFEEST
een
GELUKKIG 2022

Warme kerstgroet,
Marjan Tieberink
Oprichter en Managing Director Stichting Karibu.

Karibu Kerstvideo- interview Mirjam Bouwman met Marjan!

Er is in de tijd tussen de vorige Zomernieuwsbrief en deze Kerstnieuwsbrief veel
nieuws te melden: blijde en trieste gebeurtenissen.
Trieste gebeurtenissen vragen om een oplossing als dat mogelijk is. Daar zijn we
nu druk mee bezig en we zijn gelukkig hoopvol gestemd. In dit interview wordt u
“bijgepraat” over het actuele Karibu- nieuws vanuit Tanzania én Nederland.
De link naar dit Karibu-nieuws is: https://youtu.be/dCHzN4DWHwQ
Videomaker én initiatiefnemer Jan Olsman en presentatrice Mirjam Bouwman
hebben weer hun geweldige vakkennis en medewerking aan deze Kerstvideo
gegeven om er weer iets bijzonders én iets bijzonder moois van te maken.
Marjan heeft ook weer met veel plezier aan deze videofilm meegewerkt.
Klik op de link en u ziet het meest actuele nieuws van Karibu in deze Kerstvideo.
Veel kijkplezier gewenst door Jan, Mirjam en Marjan.

Een bijzondere actie voor Karibu!
Hoewel er helaas al gedurende langere tijd
geen acties kunnen worden gehouden van
scholen voor een goed doel, kwam er
onverwacht toch een grote verrassing naar de
stichting Karibu …
Het schooljaar tot nu toe, maar speciaal bijna
het hele vorige schooljaar, zat vol
onzekerheden: vaak moesten ook de scholen
in een lock down en dat betekende dat de
kinderen thuis online les kregen en zo met
school verbonden waren.
Alles behalve leuk natuurlijk.
Ik had van Basisschool de Menketoren in Enschede een uitnodiging ontvangen
om de kinderen het e.e.a. te vertellen over het werk van Karibu in Tanzania.

Voor hen een land en een continent dat ze niet kenden. Ik wilde hen graag laten
kennismaken met een voor hen andere wereld: de wereld van een kind in Afrika.
Ik had een Power Point Presentatie en speelgoed uit Afrika meegenomen.
Speelgoed dat veel kinderen in Afrika niet in een speelgoedwinkel kopen, maar
dat ze zélf moeten maken. Speelgoedwinkels bestaan niet in dit stukje Tanzania
en mocht dat wel zo zijn, dan zou het speelgoed voor hen onbetaalbaar zijn…
Het doel van mijn komst naar de school was
naast een project om te leren omgaan met
geld, dat de kinderen ook kennis zouden maken
met het leven van kinderen in Afrika en in dit
geval dus met leeftijdgenootjes in Tanzania. Ze
wilden daar ook graag actie voor voeren om zo
geld in te zamelen. De kinderen gaan dan op
allerlei creatieve manieren aan de slag: door het
bedenken en maken van allerlei leuke kerstdingetjes en dat dan te verkopen op hun
jaarlijkse Kerstmarkt van school. De opbrengst
is bestemd voor de stichting Karibu; dus direct
bestemd voor deze arme kinderen van de school
in Tanzania. Geweldig!!!
Ik bemerkte al meteen hun grote belangstelling en ook dat ze boordevol vragen
zaten. Zo zagen ze dat kinderen in het verre Tanzania, evenals zij in Nederland,
het fijn vinden om te spelen en vooral om sámen leuke dingen te doen..
Het was bijzonder om te bemerken dat deze enthousiaste kinderen in Nederland
nu al “kleine bruggenbouwers in de dop” zijn. Ze waren na afloop allemaal super
gemotiveerd om te beginnen; een voorbeeld voor velen om te laten zien dat je
als kind in Nederland zeker het nodige kunt betekenen voor een kind in het verre
Afrika. Want: iedereen dóet er toe. Iedereen, dus élk kind telt mee!

Maak kennis met Elisante, één van de vele kinderen van de school.
Élk kind is uniek…
Elisante , is één van de bijna 800 leerlingen van de basisschool in Tloma, waar
Karibu in Tanzania voor een groot deel aan verbonden is. Het is een school voor
de armsten; een school van de staat Tanzania.
Eén van deze leerlingen is Elisante, een jongen van 8 jaar. Hij komt uit een
extreem arm gezin: zijn moeder is een alleenstaande moeder met 2 kinderen:
Elisante van 8 en Selina van 2 jaar. Elisante is een blij en lief jochie dat
ondanks de grote armoede thuis, altijd vrolijk is. Totdat hem pas geleden iets
vreselijks overkwam …
Wat je nooit zou willen dat er gebeurt, gebeurde er op die dag…

Elisante was op school en was buiten aan het spelen met andere kinderen. Hij
had een scherp stokje in z’n hand en hij prikt per ongeluk met dit scherpe stokje
in z’n oog. Dan voltrekt zich een drama… Met spoed brengt een leerkracht hem
snel naar het ziekenhuis. Een goed ziekenhuis, gerund door Amerikanen. Het was
al meteen duidelijk dat het er ernstig uitzag. Men moet daar helaas constateren
dat zijn oog zó zwaar beschadigd is, dat het niet meer te redden is.

Hij werd meteen behandeld en kreeg een tijdelijke bril en met een pleister voor
het oog dat verwijderd werd.

Mijn contactpersoon, Bertin één van de leerkrachten van de school, liet me dit
vreselijke verhaal weten. Hij zond ook foto’s mee van Elisante. Het enige dat
Elisante nog wat kan helpen is dat hij geopereerd zou worden in het ziekenhuis
van Kilimanjaro. Daar kan hij een kunstoog en een goede bril krijgen. Hoewel de
familie dat heel graag zou willen, was het totaal onmogelijk om dit te betalen.
Meteen besloot ik dat hij dan natuurlijk op kosten van Karibu geopereerd kon
worden in Kilimanjaro; vreugde alom!
Aangezien er in Afrika altijd een familielid mee moet naar het ziekenhuis om voor
de patiënt én voor het eten te zorgen, ging de broer van de moeder met Elisante
mee. De reis naar Kilimanjaro is een hele onderneming: het is een dagreis met
de bus waarbij je 5x moet overstappen.
Na een verblijf van 4 dagen
kwamen ze weer terug in Tloma.
Elisante ging al meteen weer naar
school waar hij enthousiast werd
ontvangen door zijn klasgenootjes.
Het gaat gelukkig heel goed met
hem en Bertin liet me weten dat de
familie heel blij en dankbaar is voor
deze operatie.
Hij heeft medicatie meegekregen,
ook om te voorkomen dat er
viezigheid of erger, een infectie
kan ontstaan. Hygiëne is nú
helemaal erg belangrijk.
Ik wilde juist ook vanwege de hygiëne graag wat meer weten over dit gezin.
Bertin stuurde me foto’s van hun slechte leefomstandigheden. Deze moeilijke
situatie, die ik toen zag, wil ik heel graag ook met u, als donateurs delen.
De moeder van Elisante, heet Margreth John en is 28 jaar. Ze is ziekelijk en ze
heeft last van astma. Dat verhindert haar vaak om te kunnen werken om de kost
te verdienen. Met 14 jaar ging ze voor het eerst naar school. Ze heeft nauwelijks
onderwijs gehad en daarom moet ze nu haar geld verdienen als wasvrouw. Dat is
in Afrika lichamelijk zwaar werk. De hut waarin ze met haar 2 kinderen woont, is
niet van haar; ze moet dus huur betalen. Eten is er nauwelijks; ze kan het gezin
niet voorzien van genoeg goed voedsel.

Toen ik de foto’s van deze vreselijk armoedige hut zag, deed me dat meteen
denken aan een stal. Eigenlijk aan dé stal; de stal van Bethlehem …
Zie dit schamele hutje dat bepaald niet veel onder doet voor de bekende stal van
Bethlehem. In die stal werd ruim 2000 jaar geleden Jezus, Gods Zoon geboren
als Mens onder mensen. Hij werd geboren onder miserabele omstandigheden.
Ook nu bestaat er anno 2021 helaas nog steeds deze realistische link van deze
schamele hut met de eveneens schamele stal van het Kind van Bethlehem…

Deze gedachte, deze vergelijking werd opeens heel duidelijk voor me. De moeder
van Elisante, wonend in zo’n “stal”, haalt in de moeilijke omstandigheden waarin
ze als gezin moeten leven, haar levenskracht uit haar geloof. Haar geloof in het
Kind, geboren in die stal in Bethlehem. Destijds heeft ze haar zoon de naam
Elisante gegeven. Een betekenisvolle naam, want Eli betekent God. Sante
betekent in de taal van Tanzania, het Swahili: dank. Dus Elisante betekent: Dank
aan God.
Hoe bijzonder is deze naam in het kader van deze treffend mooie vergelijking.
We kijken bij het geven van hulp uiteraard nooit naar achtergronden van de
mensen die hulp van Karibu nodig hebben. Hoe bijzonder is het om dan in dit
verband wél de achtergrond van deze familie te weten!
Nu we uitzien naar het Kerstfeest, mogen we weten dat God júist omziet naar
kinderen als Elisante; kinderen in nood, die hulp en liefde nodig hebben. Daarom
is het zo mooi en bijzonder dat we sámen, u als donateurs van Karibu en ik als
iemand die ter plekke, (nu helaas nu nog even online!) kinderen als Elisante
kunnen helpen; zowel met een operatie alsook met het geven van voedsel.

We zien dan dat Kerst niet slechts een haast “romantisch eeuwenoud” verhaal is,
maar dat Kerst een actueel verhaal is. Jezus roept ons op om onze ogen open te

houden voor onze medemens, voor mensen in nood zoals o.a. de familie van
Elisante, maar ook voor nog zoveel anderen.
Kerst is niet alléén het “romantische verhaal” van “het Kind in de kribbe”, van
“de ster en de stal”, van “de herders in het veld” en van “de drie Wijzen uit het
oosten”. Nee, Kerst vraagt óók om de link te leggen naar het hier en nu.
De geboorte van Jezus vraagt, evenals het Kerstkind dat Zélf was en is, dat ook
wíj, Zijn voorbeeld volgend, l i c h t d r a g e r s zullen zijn in ons leven van
elke dag.
Dán wordt het Kerstfeest een echt féést; samen met het Kind van Bethlehem in
ons hart!

Laatste goede nieuws over de familie van Elisante….
Deze familie verkeert nu natuurlijk in omstandigheden die je niemand gunt. Ik
heb contact opgenomen met mijn contactpersoon Bertin en heb gezegd dat aan
deze uitzichtloze situatie zo snel mogelijk een einde moet komen.
Er is in de buurt van de school een kamertje te huur van steen i.p.v. dit hutje
van takken, leem en koeienpoep. Deze ruimte biedt aan hen als gezin tijdelijk
een beter onderkomen. Ondertussen zijn Bertin en John Bayyo, (de
burgemeester) op pad gegaan, omdat John een stukje grond te koop weet.
Inmiddels zijn we zo ver, dat Karibu de grond heeft aangekocht; deze grond
komt op naam van de moeder. Heel binnenkort kunnen we dan beginnen met de
bouw van een veilig en goed onderkomen voor hen. Ze zijn zo ontzettend blij en
dat kan ik me goed voorstellen.
Dankzij u als donateur van Karibu, kunnen we samen mensen als Margreth met
haar beide kinderen, pas geleden nog zónder enig toekomstperspectief, nú een
andere toekomst geven. Deze kavel is groot genoeg om er je eigen voedsel op te
kunnen verbouwen.
We hebben sinds enkele dagen een klein onderkomen kunnen regelen, zodat ze
tijdelijk naar dit stenen onderkomen gaan i.p.v. in deze miserabele hut. Gelukkig
wordt het nu voor hen een heel ándere Kerst; een Kerst met een nieuwe
toekomst van léven in plaats van óverleven!

Speciale Kerstboodschap Rik Felderhof, ambassadeur Karibu
Beste donateurs en vrienden van Karibu,
In Tanzania in het gebied waar de stichting Karibu
actief is, is té weinig voedsel; er heerst nu honger met
alle ernstige gevolgen van dien. De stichting Karibu
heeft hier het Irene Community Centre gerealiseerd.
Het is een Centrum voor de hele gemeenschap en zelfs
voor de hele regio, dat voor velerlei doeleinden
gebruikt wordt.
De stichting Karibu biedt hier als enige directe hulp en wil deze kinderen die nu
honger hebben, voedsel geven in de vorm van 1 goede maaltijd op school. Het
gaat hier om honderden kinderen. Nu ook om die kinderen, waarvan de ouders
inmiddels zo arm zijn, dat ze nu op school moeten eten. Omdat er thuis geen
eten is. Deze maaltijden moeten, zoals u zult begrijpen, ook tijdens de
Kerstvakantie doorgang vinden.
Het zou mooi zijn om symbolisch een extra bordje op uw tafel te zetten en om zo
daad-werkelijk met uw extra gift mee te doen om een kind in Tanzania elke dag
een goede maaltijd te geven.
Laat uw hart spreken en geef ruimhartig!
Namens de kinderen en de families willen wij u enorm bedanken.
Graag wil ik u dit gedicht in deze onzekere en moeilijke tijden, ter bemoediging
meegeven.
Als de angst…
Als de angst groter wordt
dan het geloof,
bid dan om vertrouwen
zodat je over die diepe kloof
een brug kunt bouwen.

Want de kracht van God
sterkt je in het geloven
en het mogelijk wordt
om die angst te doven.

De belofte van God
overwint onze angst en pijn,
zodat twijfel vertrouwen wordt
en wij bij Hem geborgen zijn.
Ik wens u gezegende Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar!
Hartelijke groet,
Rik Felderhof, Ambassadeur stichting
Karibu.

“Allemaal aan tafel!”
Zet ook ú gastvrij een bordje meer op tafel?
Wanneer u bovenstaande oproep van Rik Felderhof heeft
gelezen en wanneer je je realiseert dat er in dit gebied
honger is, dan moet er worden ingegrepen.
En dat is nu al in gang gezet. We zijn inmiddels al tot
volle actie overgegaan.
Er is inmiddels een voorraad voedsel voor 2 maanden
gekocht door Karibu, zodat de kinderen, nu de
kerstvakantie voor de deur staat, óók tijdens de vakantie
één maaltijd krijgen. Dat is hard nodig. Maar we hebben ook Uw hulp en jóuw
hulp hierbij nodig. Ik zal hier in het kort uitleggen wát er precies speelt.



Er zijn voor deze honger verschillende oorzaken:

-

Klimaatsverandering; sinds eind mei is er geen druppel regen meer
gevallen en het is er nu erg warm. Resultaat: een erg slechte oogst.
Corona pandemie: daardoor is er geen werk te vinden. Juist dit gebied,
hét safarigebied van Afrika is erg getroffen. Er komen niet tot nauwelijks
nog toeristen. Veel banen zijn daardoor verloren gegaan en de mensen
krijgen geen steun van de overheid, zoals in Nederland.
Grote armoede: de grote bevolkingsgroep die Karibu helpt, wás al erg
arm. Door Covid 19 zijn ze er nu nóg slechter aan toe. Wanneer mensen
al arm zijn en er komen dergelijke grote problemen bij, dan ligt een
uitbraak van honger helaas bijna een beetje in de lijn der verwachting…
Gebrek aan kennis: De bevolking heeft té weinig kennis. Dat was het
eerste dat John, de Chief van dit inlandse dorpje Tloma me o.a. vertelde
m.b.t. de oorzaak van deze ramp. Velen kunnen helaas niet lezen en
schrijven en dan wordt kennisoverdracht al moeilijk. Door hetgeen de
kinderen op school leren, wordt er op deze directe manier nu ook kennis
overgedragen naar families; dat is óók ontwikkeling. Een goede zaak dus!

-

-

-

Niet alleen de school heeft een slechte oogst, maar dit betreft de hele bevolking.
Er is nauwelijks water bij de families, maar gelukkig is er sinds kort een bron
aangeboord. Karibu had dankzij uw fantastische hulp, het geld om een
waterleiding aan te leggen vanaf de bron naar de school én naar het Irene
Community Centre. Zie de foto’s!
Het betreft een bron met kraakhelder water en dat is voor de school een grote
zegen!

*De nood in dit gebied is enorm en de situatie is alarmerend + onzeker.*
Laat daarom onze gastvrije slogan voor de komende tijd zijn:

“ Allemaal aan tafel!”
Want: s á m e n kunnen we het verschil maken!
Zet daarom symbolisch dat extra bordje erbij en geef een kind in Tanzania op
uw, op jouw gastvrije kosten tenminste 1 goede en gezonde maaltijd per dag.
Richtlijn: Uw steun voor 1 maaltijd voor 1 kind gedurende 1 maand is € 10,U kunt natuurlijk ook meerdere kinderen helpen of voor een langere tijd helpen.
Maak het door u bepaalde bedrag over naar het rekeningnummer van de
stichting Karibu: NL15ABNA 05 111 01 244 o.v.v. “Allemaal aan tafel!”

Vooruitgang in het IRENE COMMUNITY CENTRE!

Aangezien het Irene Community Centre niet alleen bedoeld is voor de kinderen
van de basisschool in Tloma, maar zeker ook bedoeld is voor de bevolking van
deze hele regio, heeft de stichting Karibu ervoor gezorgd dat er stapelbare
stoelen kwamen. Nu kunnen er op een veilige manier bijeenkomsten
georganiseerd worden voor belangrijke zaken en waar je op deze wijze vanwege
het coronavirus kunt zorgen voor een veilige afstand.

Nieuwe schooltruien voor vele kinderen
In deze moeilijke coronatijden is de situatie waar Karibu werkt in Tanzania
bijzonder slecht. Er zijn hier nog (bijna) geen vaccinaties gegeven, maar ook
financieel is het voor veel families erg zwaar.
Zo zagen we dat veel kinderen een slechte trui bij het schooluniform hebben of
dat ze vaak helemaal geen trui hebben. Het kan hier vooral ’s morgens behoorlijk
koud zijn, juist omdat de school elke morgen al vroeg begint; om 7 uur. Het is
sowieso al moeilijk om een trui voor het schooluniform te kunnen kopen.
Een trui is voor veel gezinnen in dit gebied bijna niet te betalen. Een trui voor
een kind kost € 5,50 en wanneer een gemiddeld gezin een inkomen heeft van
nog geen € 50,- per maand, dan wordt het helemaal erg moeilijk voor de arme
gezinnen. Vandaar dat Karibu ook hier de helpende hand geboden heeft.
Van veel kinderen kon hun trui nog gerepareerd worden. Een breister uit de
buurt heeft deze reparaties verricht en zo kon ook deze vrouw nog geld
verdienen. Omdat van anderen de trui té slecht was of omdat ze zelfs geen trui
hadden, heeft Karibu ook daarbij geholpen. Grote blijdschap bij de kinderen!

Voedsel voor de kinderen in het Irene Community Centre

Hoe vergaat het Stefano; vader arme familie met 7 kinderen?
Stefano Bilauri: vader van een groot gezin en wonend in een vreselijke hut.
Zo ken ik hem. Een man die samen met zijn vrouw lijdt onder de grote armoede
waarin ze moeten óverleven. Een haast onmogelijke opgave die dringend om
hulp vraagt, zoals u heeft kunnen lezen in de laatste nieuwsbrief: zomer 2021.
Ze staan er als gezin nu 1 jaar later, gelukkig heel anders voor. Niet alléén door
de hulp van Karibu, maar ook door hun eigen motivatie om verder te komen.
Stefano is er zich erg van bewust wat het voor hem betekent, om als gezin nu
een veilig en goed onderkomen te hebben. Uit zichzelf, zonder bijbedoeling,
heeft hij uit dank het initiatief genomen om elke avond naar het terrein van de
school en van het Irene Community Centre te gaan om daar gedurende de hele
nacht te waken als nachtwaker. “Gewapend” met zijn speer, zaklantaarn en zijn
2 honden, is hij in de schemering om 18.00 uur op dit terrein om er vervolgens
te blijven tot de volgende morgen 7 uur: de tijd dat de school weer begint.
Ik had eigenlijk een nachtwaker nodig en dacht: “Dit is inderdaad een pracht
baan voor Stefano!” Dat vond hij geweldig en sindsdien is hij de nachtwaker van
dit terrein nu mét salaris. Dit geeft hem precies de waardering die hij verdient én
hij krijgt daardoor een stuk eigenwaarde die voor hem als man en vader van zijn
gezin erg belangrijk is. En.. ik ben erg blij met zo’n gemotiveerde nachtwaker!
Nú: een leven mét toekomst! Zie het verschil: de foto’s spreken boekdelen!
Oude situatie

Nu 1 jaar later

DE VERENIGDE REPUBLIEK VAN TANZANIA
KANTOOR VAN DE PRESIDENT
REGIONALE ADMINISTRATIE EN
LOKALE REGERING
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Datum: 25 november 2021

Mw. Marjan Tieberink

(MAMA AWAKI WA TLOMA)
BETREFT:

Onze waardering voor uw steun aan de Basisschool in Tloma en aan de
Districtsraad van Karatu.

Namens de mensen van de Districtsraad van Karatu en de Verenigde Republiek
van Tanzania, maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn waardering uit te
spreken voor de niet aflatende steun die u ons geeft en dan in het bijzonder aan
de gemeenschap van de basisschool in Tloma.
Grote dank voor de projecten op onze school waaraan u uw steun hebt gegeven:
het IRENE COMMUNITY CENTRE. Dit project heeft meer dan anderhalf miljard
Tanzaniaanse shilling (1.5 miljard TZS) gekost.
Het betreft een grote hal met 2 kantoor- of praktijkruimten, een keuken met
magazijn en toiletten alsmede ook een invaliden toilet. De grote hal is als
conferentie/eetzaal voorzien van alle faciliteiten.
Ook heeft u gezorgd dat er vanaf de bron de waterleiding naar de basisschool en
naar het IRENE COMMUNITY CENTRE in Tloma is aangelegd. Een project voor
een bedrag van 14 Miljoen TZS. Nu is er ook water beschikbaar in alle andere
gebouwen op het terrein. Het feit dat wij overal over water kunnen beschikken
heeft een gunstige invloed gehad op de voeding, omdat we vanaf nu ook onze
groentetuinen op school kunnen besproeien.
Ook ben ik zeer dankbaar voor de informatie die ik kreeg dat het uw bedoeling is
onze leerlingen op school van eten te voorzien en wel voor een periode van twee
maanden.

Verder wil ik mijn blijdschap uitspreken dat u wederom van plan bent onze
basisschool in Tloma te steunen met de bouw van huisjes voor leerkrachten,
hetgeen zal zorgen voor beter onderwijs en voor betere leefomstandigheden voor
het onderwijzend personeel.
Ook maak ik graag van de gelegenheid gebruik om ons raadslid van de regio
Ganako (die op dit moment de Vice Voorzitter is van de Districtsraad van
Karatu), de eerwaarde heer John Isack Bayyo, te noemen.
U heeft samen met de heer John Bayyo op een onvermoeibare wijze frequent
contact gehad om er voor te zorgen dat wij onze gemeenschap, vooral de
leerlingen, nu een stimulerende leeromgeving kunnen bieden.
Ik en mét mij het hele District, willen graag onze waardering uitspreken voor de
wijze waarop u met ons samenwerkt.
Op dit moment is de school bezig de laatste hand te leggen om het magazijn bij
de keuken gereed te maken, zodat graan en peulvruchten goed bewaard kunnen
worden. Onze leerlingen hebben op de schooldagen eten nodig.
Tot slot wil ik tevens van de gelegenheid gebruik maken om u ervan te
verzekeren dat alle projecten – de gebouwen en watervoorzieningen inbegrepen
– die met uw steun zijn gerealiseerd, gebruikt en onderhouden zullen worden,
zodat ze lang mee zullen gaan.
U dankend voor uw steun,

Godfrey G. Luguma
WAARNEMEND UITVOEREND DIRECTEUR
KARATU

Kopie: Eerwaarde heer John Isack Bayyo
Vice Voorzitter Districtsraad
District Karatu

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 Tanzania 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 driemaandelijkse storting
0 halfjaarlijkse storting
0 jaarlijkse storting
0 anders

Kleur in beide kolommen
het rondje van uw keuze.

0 € 5,0 € 10,0 € 15,0 € 20,0 € ……

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!

