Inkomsten
Fondsen:
• St. Pelgrimshoeve
• Stichting Stuwkracht 10
• NPB Bennekom
• P. Eusebius Kemp Stichting
Totaal

¤
¤
¤
¤
¤

1.000,00
2.350,00
750,00
2.500,00
6.600,00

Collectes en acties:
• DG NPB Wageningen
• Gemeente Soesterberg
• Actie Cavaljeschool Ede
Totaal

¤
¤
¤
¤

641,86
53,40
280,91
976,17

Particulieren totaal

¤

2.436,89

Totaal ontvangen 2003

¤

10.013,06

Uitgaven
• Cement:
• Water system
• Land clearing
• Labour costs
• Aggregates
• Transport + water
• Window frame
• Pit latrines
• Window glasses
• Lumber
• Ceiling board
• Nails and carpentry
• Electrics and labour

Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh
Tsh

2.773.000
1.500.000
197.000
1.168.000
650.000
500.000
200.000
332.000
750.000
1.155.000
1.500.000
400.000
750.000

Totaal uitgaven 2003

Tsh 11.875.000

Financiën
Er zijn in totaal 11 instellingen aangeschreven
of benaderd voor een bijdrage aan dit project. Daarvan hebben 4 positief gerageerd.
Daarnaast zijn nog veel gelden ontvangen uit
collectes, acties en van particulieren.
Dit heeft in totaal in 2003 ongeveer ¤ 10.000
opgeleverd. Overigens is de exchange rate
tussen Euro en Tanzaniaanse shillingen
ongeveer 1:1100 maar variabel, dus let niet

op de details.
Er is nog zeker ¤ 8.800 nodig voor het
bewoonbaar maken van New Safina, en in
totaal is ¤ 21.000 nodig voor alle investeringen zoals voorzien, dus inclusief inkomensgenerende activiteiten, daar aan gekoppeld
beroepsopleidingen, en zaken zoals een koelkast en een computer.
Wat zijn onze plannen?
We gaan natuurlijk door met het aanschrijven
van fondsen om het ‘gat te dichten’. Daarnaast
proberen we particulieren geïnteresseerd te
krijgen om sponsor te worden. Ook kunnen
particulieren natuurlijk nog aan de afbouw van
New Safina bijdragen. We ontvingen eerder
bijdragen van een promotie, een concert, een
verjaardag. Leuk idee om dit als alternatief
cadeau te vragen? Een speciaal idee was dat
van Maatwerk, waarbij in de DG/NPB
Gemeente Wageningen leden voor elkaar klusjes deden en de daarvoor ontvangen inkomsten aan New Safina overdroegen (zie voor
details onder www.dg-npbwageningen.net).
We staan natuurlijk altijd open voor nieuwe
ideeën, aanknopingspunten en eventuele
sponsors die we kunnen aanschrijven.

Contact gegevens
Contactpersoon :
Annemarie Hekkers,
T 0317-426640,
E a.hekkers@planet.nl
I www.dg-npbwageningen.net
Giro: 93.46.40 of Bank: 53.91.16.378
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente te
Wageningen o.v.v. ‘Safina’

NEW SAFINA

NIEUWSBRIEF APRIL 2004

Dit is de eerste Nieuwsbrief over
New Safina, een huis voor AIDS-wezen
in Tanzania waar u het afgelopen jaar
aan heeft bijgedragen. Door middel
van uw steun is er al veel bereikt. We
zijn blij deze Nieuwsbrief te kunnen
sturen om u te informeren over de
voortgang en de besteding van de
ontvangen gelden. Ook treft u hierin
aan een aantal persoonlijke indrukken.
We hopen ook dat u en anderen deze
nieuwsbrief kunt gebruiken om meer
mensen te interesseren voor dit project. U kunt daartoe altijd meerdere
exemplaren van deze nieuwbrief
opvragen bij de genoemde contactpersoon of via onze web-site:
www.dg-npbwageningen.net, ook de
folder voor financiering en brochure
voor sponsoring zijn daar te vinden.

Voortgang
Dankzij uw steun is nu in totaal ongeveer
¤ 10.000 overgemaakt. Daarmee is hard
gewerkt aan het New Safina huis, wat zoals u
weet al beschikbaar was gesteld (met landbouwgrond) door de initiatiefneemster, Leah
Makoyo en haar man Ziki, maar nog afgebouwd moet worden. In het financieel overzicht aan de ommezijde wordt aangegeven
waar de gelden aan zijn besteed. Helaas is het
huis nog niet voldoende gereed om de kinderen onder te brengen. Voor vijf kinderen is de
situatie zo beroerd dat die nu door de vrouwen thuis worden opgevangen, in afwachting
van het gereed komen van New Safina.
Er is nog ¤ 8.800,00 nodig voor minimale
afbouw, waarvan kort geleden ¤ 2.000,00 is
over gemaakt (nog in kas) maar het resterende
bedrag ontbreekt nog. Als de inkomsten blijven
binnen komen, verwachten we dat deze zomer
New Safina in gebruik kan worden genomen
om 12 kinderen op te vangen. Het gehele New
Safina dient uit te groeien tot een volwaardig
project van leven, wonen en scholing, inclusief
inkomens-genererende aktiviteiten.
Naast deze investeringen, is inmiddels ook de
“sponsoractie” van start gegaan, namelijk
voor de leef – en opleidingskosten van de kinderen (zie bijgevoegde brochure). Deelnemers
kunnen dan maandelijks een bepaald bedrag
overmaken. Er hebben zich tot nu toe 9 deelnemers gemeld, waarvan een maandelijks
bedrag van ongeveer ¤ 250 per maand kan
worden verwacht.
Op dit moment hebben twee van de vrouwen
kinderen reeds in eigen huis opgenomen
omdat hun situatie onmogelijk is. Leah schreef

in een e-mail over een broertje en zusje van
zeven en acht jaar oud, die waren weggestuurd
bij de familie waar ze woonden. Ze zijn toen
teruggegaan naar het ouderlijk huis, waar ze
werden gevonden door één van de vrouwen.
Het huis was bijna in elkaar gestort en de kinderen hadden geen eten. Deze vrouw heeft de kinderen voorlopig in huis genomen. Zij zullen
natuurlijk straks een plaats krijgen in New Safina.
Werkwijze van onze groep
De werkgroep die zich bezig houdt met New
Safina bestaat uit 6 personen. We komen
regelmatig bij elkaar en hebben het werk verdeeld, zoals contactpersoon, fondsenwerving,
contact met kinderkringen, PR zaken. De
financiën worden gedaan door de penningmeester en boekhouder van de DG gemeente
omdat daar het geld binnenkomt. Op de
web-site kan recente informatie worden
gevonden.
Werkwijze in Tanzania
De vrouwengroep bestond in eerste instantie
uit zeven vrouwen, de Rao groep, genoemd
naar het ziekenhuis van Ziki Makoyo waar ze
allen als verpleegster werken. Zij verzorgden
de 10 kinderen in het Safina weeshuis. Zij verbouwden zelf cassave waarvan ugali-pap
wordt gemaakt. Met de komst van het benzinepompstation wat voor inkomsten zorgt,
konden zij zich richten op Shirati en omgeving. De groep die inmiddels dertig vrouwen
telt heeft het gebied onderling verdeeld. Ze
houden lijsten bij van weeskinderen, bezoeken deze kinderen en ondersteunen ze indien
nodig met bijvoorbeeld een schooluniform of
schoenen zodat ze niet van school worden
gestuurd. Op deze wijze kennen ze de situatie
en weten ze wanneer het niet goed gaat of

wanneer ook bijvoorbeeld de oma die ze
opvangt niet meer voor de kleinkinderen kan
zorgen.Eens in de paar weken komen ze allen
bij elkaar en bespreken de probleemgevallen
en zoeken naar een oplossing.
Leah Makoyo
Leah is verpleegster van beroep. Zij en Ziki, die
chirurg van beroep is, hebben vier kinderen en
twee kleinkinderen. Na hun huwelijk woonden
zij tot 1989 in de Verenigde Staten. Zij zijn toen
naar Tanzania teruggegaan omdat haar broer
en zijn vrouw overleden aan AIDS. Zij en de
overige broers en zussen hebben hun kinderen
opgenomen in huis. Dit heeft haar de ogen
geopend voor de problematiek van de AIDSwezen. Het huis van haar overleden broer heeft
ze ingericht voor de 10 weeskinderen: Oseto
Jombo, Linda Koi, Trufena Opanda, Salome
Paulo, Fredy Amimo, Esther Jombo, Makoyo
Amimo, Grace Jombo, Edwin Killion en Ouru
Opanda. Ze noemde het huis Safina, wat in
Swahili de ark van Noach betekent.
Leah en haar man waren begonnen een groot
huis te bouwen in de verwachting dat hun
zonen bij hen komen wonen. Die kregen in de
VS partners en banen en bleven daar. Het 16
kamers tellende huis was voor hun gezin niet
meer nodig en dus maakten ze plannen voor
een huis met scholing voor de weeskinderen
en andere kinderen. Op dat moment brachten
onder andere Ypie Blauw van de DZR en
Annemarie Hekkers van de gemeente
Wageningen een bezoek aan Leah. We vonden het een prachtig initiatief en willen dit
graag ondersteunen.
Leah wil graag iedereen heel hartelijk
bedanken. Ze voelt zich erg gesteund door
alle initiatieven.

