
NEW SAFINA
AIDS IN TANZANIA

In juli 2002 verscheen het VN-rapport ‘Children on the Brink 2002. A Joint Report on Orphan Estimates and Program
Stategies’. Volgens dit rapport is een AIDS-wees een kind tussen 0-15 jaar dat één of beide ouders aan AIDS verloren heeft. 
Het aantal AIDS-weeskinderen wereldwijd wordt geschat op 13,5 miljoen, van wie het overgrote deel in Afrika. Volgens
UNAIDS zal dit oplopen tot 25 miljoen in 2010. UNAIDS is een VN-organisatie waarin UNICEF, UNDP, UNFPA,
UNDCP, ILO, UNESCO, WHO en de Wereldbank zich samen buigen over de HIV-AIDS-problematiek.
In Tanzania leefden in 2001 ongeveer 16 miljoen kinderen, waarvan 815.000 AIDS-wezen; dit is 5,1 % van het totaal aantal
kinderen. In totaal waren daar eind 2001 in totaal anderhalf miljoen HIV/AIDS-patiënten op een bevolkingsomvang van 
bijna 40 miljoen, dat wil zeggen dat bijna één op de 25 mensen geïnfecteerd is.

SAFINA
Safina is een kindertehuis voor weeskinderen wiens ouders gestorven zijn aan AIDS. In het Safina kinderhuis wonen 
10 kinderen met hun gezamenlijke pleegmoeder. Dit weeshuis staat in Shirati, Tanzania, niet ver van het Victoria Meer 
en de grens met Kenya. Safina is opgezet door een zevental vrouwen, allen werkzaam 
in het Rao ziekenhuis in Shirati, een privé kliniek. De vrouw van de directeur, Leah
Makoyo, is de drijvende kracht achter het weeshuis. Safina is het Swahili woord voor 
de ark van Noach, Leah vond dit een mooi beeld.

DE RELATIE MET DG-NPB WAGENINGEN 
Aanleiding tot de bemoeienis met Safina van een aantal leden van de doopsgezinde 
en npb gemeente in Wageningen is het bezoek dat Leah bracht aan ons land en onze
gemeente. Leah is naar Nederland gekomen in het kader van een project van de
Doopsgezinde Zendingsraad, Mennonite Exchange Project genaamd. Zij was onze
gast. Leah logeerde bij leden van onze gemeente en vertelde over Safina. Over de 
plannen en over de noodzaak inkomen te genereren. De Doopsgezinde Zendingsraad
heeft het mogelijk gemaakt dat een verlaten benzinepomp station werd opgeknapt 
en een voorraad kon worden aangeschaft. Uit de opbrengsten van de benzine pomp-
station, waar overigens ook diesel en petroleum wordt verkocht, kunnen de lopende
kosten voor het huidige Safina weeshuis worden bekostigd, evenals incidentele ondersteuning aan individuele wezen, die bij
familie wonen. Collectes van onze gemeente werden o.a. gebruikt voor muskietennetten, een naaimachine en schoolboeken. 
Bij de diverse kindergroepen is Safina en Tanzania een terugkerend onderwerp.

NEW SAFINA
Door het grote aantal AIDS-lijders onder de volwassenen groeit het aantal AIDS-wezen ook in de omgeving van Shirati 
gestaag, zo niet explosief. Gelukkig kunnen in Tanzania veel kinderen door familie worden opgevangen. Maar soms zijn 
die mogelijkheden er niet, of komen de kinderen in zulke moeilijke omstandigheden te wonen dat er geen toekomst met
hoop meer voor hen is. Dit was het geval met de 10 bovengenoemde kinderen. Inmiddels komen er in het district rondom
Shirati nog minstens 171 AIDS-wezen voor hulp in aanmerking, waarvan voor zeker 50 kinderen opvang noodzakelijk is.
Daarom heeft de vrouwengroep van Leah, die inmiddels is uitgegroeid tot 30 vrouwen, een plan gemaakt om meer 
kinderen te kunnen opvangen in een nieuw tehuis, New Safina genaamd. 

Afgelopen november is er een delegatie vanuit Nederland naar Tanzania geweest, waarbij vanuit Wageningen twee mensen
Shirati bezochten. Daar is gekeken naar het inmiddels opgeknapte en in bedrijf zijnde pompstation en de nieuwe plannen
van de vrouwengroep. De locatie van New Safina is bekeken en ook het reeds gebouwde, maar nog niet afgewerkte, huis. 
Zij hebben gezien hoe enthousiast en toegewijd de vrouwen te werk gaan en ze hebben een groot deel van de weeskinderen
die in de dorpen rondom Shirati wonen ontmoet. Zij hebben ook gezien dat de vrouwen naast het benzinestation andere
initiatieven nemen om eigen inkomens te genereren, zoals een boomkwekerij en een koffiecorner.
Zodoende hebben we alle vertrouwen in deze groep vrouwen, en daarom willen we ons inzetten om dit nieuwe project 
te ondersteunen.

De kontakten tussen Leah en haar vrouwengroep en Wageningen verlopen sinds de kennismaking in 2001 heel plezierig. We
leren elkaar kennen en weten ons gesteund door een gemeente. Een belangrijk doel is uitwisseling, niet eenrichtingverkeer. 
We kunnen van hen leren over de zorg voor elkaar en zij kunnen delen in onze rijkdom aan middelen. Een manier van 
kennen is om elkaar vragen te stellen. Bij het bezoek aan Tanzania namen we vragen mee van de kinderen van onze
gemeente voor de kinderen van het weeshuis. De vragen kregen antwoorden en vervolgens hadden zij vragen voor de
kinderen hier. Deze uitwisseling vinden we van groot belang.  



WAT ER NU NODIG IS
Er is nu dringend opvang nodig voor 50 AIDS-wezen in Shirati, die op die manier een menswaardig bestaan kunnen krijgen en
door toegang tot onderwijs uitzicht op een hoopvolle toekomst. Het beoogde New Safina weeshuis is nu nog een onafgewerkt
groot huis, gebouwd door en voor de familie Makoyo, op een 40 ha stuk land, waar al cassave op wordt verbouwd voor voedsel
voor de weeskinderen. Maar om het geschikt te maken als weeshuis moet er nog flink aan gewerkt worden. Verder willen Leah 
en haar collega’s als New Safina bewoond wordt een kleuterschool oprichten voor de jonge kinderen, waar andere kinderen uit de
buurt tegen betaling ook gebruik van kunnen maken. En ze willen graag een lagere beroepsopleiding oprichten, om de kinderen
te leren in hun eigen onderhoud te voorzien. Ook hier kunnen tegen betaling andere kinderen gebruik van maken.
Hiervoor is geld nodig, en daar hebben de vrouwen van Safina ook over na gedacht. Ze denken dat de omzet van het benzine-
station aanzienlijk verhoogd kan worden door een tweede pomp erbij te zetten, en een landbouw- en veeteeltproject opzetten om
inkomsten te genereren voor het weeshuis, zodat het zoveel mogelijk zelfvoorzienend kan worden, en ook om kinderen hierin op
te leiden. Maar om dit alles in gang te zetten hebben ze hulp van buiten nodig, van ons, en van U.

EEN GEFASEERDE AANPAK
Het voorstel is nu om in een eerste fase ondersteuning te bieden om het huis bewoonbaar te maken en in te richten voor
12-14 kinderen met hun verzorg(st)ers. 

In een tweede fase willen we dan inkomengenererende activiteiten ondersteunen maar ook sponsoring zoeken voor dit aantal
kinderen, zodat ze er zo snel mogelijk kunnen gaan wonen en naar school kunnen. Wij denken aan het zoeken van mensen
die alleen of gezamenlijk kinderen willen ondersteunen (sponsoren) voor zowel huisvesting, voeding, als kleding. Dit kind
woont niet meer thuis en moet dus voor alles ondersteund worden. Zodra de gelden voor de eerste fase zijn ontvangen, 
kunnen we beginnen met de tweede fase.

Daarna kan in een volgende fase op dezelfde wijze vervolgfinanciering worden gezocht voor meer kinderen in New Safina.

BUDGET NEW SAFINA EERSTE FASE 
Wat nu volgt is de bijdrage die we zoeken voor de eerste fase van dit project, in de hoop en stellige verwachting dat nadien
vervolgfinanciering kan worden gevonden voor overige fasen. Prijzen zijn zoals opgegeven door Leah Makoyo in februari
2003.  De koers van de Tanzaniaanse shilling is gesteld op 1000 shilling per euro (maart 2003), maar is veranderlijk. Dit zal
uiteraard in toekomstige financiële verslagen naar voren komen. Het huis en het land worden door de familie Makoyo
gedoneerd voor het New Safina, hetgeen wordt geschat op een waarde van ongeveer 17.000 Euro.

Bijdragen familie Makayo in Shirati:
TSh Euro                

-  Cost of the existing building 15,000,000 15.000
-  Cost of the land surveyed and rent             2,000,000 2.000

Total Local Contribution   17,000,000 17.000

Inmiddels is door de Pelgrimshoeve in Zoetermeer een bedrag van 1000 euro toegezegd.

De tijd nodig voor realisatie als alle benodigde fondsen toegezegd zijn wordt geschat op ongeveer 10 maanden. 
Een Nederlandse arts en haar Tanzaniaanse echtgenoot fungeren indien nodig als contactpersoon tussen de Mennonite kerk
in Tanzania en de gemeente in Wageningen. 

maart 2003
www.dg-npbwageningen.net

Afbouwen van het nieuwe weeshuis
TSh Euro

- Cement 200 bags á Tsh. 9000 1,800,000 1.800
- Window glasses and mosquito screense 800,000 800
- Door shutters and security gate 800,000 800
- Ceiling board and labor 1,300,000 1.300
- Plastering inside and outside & Floor 1,000,000 1.000
- Transformer for electricity 1,000,000 1.000
- Electrical installation and labor     1,300,000 1.300
- Water system and labor          2,000,000 2.000
- Land clearing and path               2,500,000 2.500
sub total 12,500,000 12.500

Totaal  EUR 23.500, plus 10% onvoorzien   =  EUR 25.850

Bewoonbaar maken van het nieuwe weeshuis 
TSh Euro

- Furniture 2,500,000 2.500
- Cooker 450,000 450
- Kitchen utensils 500,000 500
- Refrigerator 850,000 850
- Beds (15) 1,000,000 1.000
- Mattresses and bedding, incl. mosquito nets (15) 700,000 700
- Computer and tv 

(communication, education) 3,000,000 3.000
- Bicycles for shopping in town etc. (4) 2,000,000 2.000
sub total 11,000,000 11.000


