
NEW SAFINAPlannen voor de toekomst
Els en Robbert suggereren om naast de
opvang van weeskinderen te werken aan de
scholing van de kinderen middels een scho-
lingsfonds of een kinderadoptieprogramma.
Daarnaast behoeft New Safina wat meer aan-
kleding: een zithoek, toiletten binnen, maar
ook spelmateriaal en boeken.
Als prioriteit pleiten zij voor een goede water-
voorziening en een laptop voor de groep, die
nu voor al haar e-mails naar het ziekenhuis
moet. Vervolgens kan men gaan werken aan
een goede electriciteits voorziening.

Wij zijn erg blij met de financiële en prakti-
sche steun van zoveel mensen binnen en
buiten Wagenigen. Dit geeft ons, en natuur-
lijk de vrouwen van Safina, het gevoel dat
wij er niet alleen voor staan. Dat ook een
aantal stichtingen er zo over denken maakt
ons extra dankbaar. Op dit moment wordt er
¤ 400 per maand door sponsors aan regel-
matige sponsoring overgemaakt voor de
dagelijkse kosten van Safina. Dit geeft ons
veel hoop voor de toekomst, maar deson-
danks heeft Safina het dubbele nodig alleen
al voor de 14 kinderen die er nu wonen.

Financiën Safina 2004 en 2005

Hieronder vindt u een overzicht voor 2004
en 2005, van Nederlandse kant, van de
financiën van Safina.

2004 2005 2005

t/m 15 nov projectie

SALDO 1 JANUARI ¤ 2,055.52 ¤ 23,363.19 ¤23,363.19 

Overgemaakt naar 

Tanzania* ¤11,000.00 ¤ 7,500.00 ¤12,500.00 

Kosten divers ¤ - ¤ - ¤ -   

TOTAAL UITGAVEN ¤11,000.00 ¤ 7,500.00 ¤12,500.00 

Inkomsten divers ¤ -  ¤ -   ¤ -   

Eenmalige inkomsten ¤26,982.67 ¤ 3,326.75 ¤ 3,326.75 

waarvan voor 

kindersteun ¤ 5,335.00 ¤ 720.00 ¤ 720.00 

waarvan:

Maatwerk ¤ 938.89 ¤ 727.09 ¤ 727.09 

eigen leden + familie ¤ 2,303.50 ¤ 1,700.00 ¤ 1,700.00 

eigen collectes ¤ 1,144.27 ¤ 163.20 ¤ 163.20 

zustergemeenten ¤ 1,138.31 ¤ 344.15 ¤ 217.15 

stichtingen ¤17,120.00 ¤ -   ¤ -   

overigen ¤ 4,337.70 ¤ 391.61 ¤ 519.31 

Regelmatige 

sponsoring totaal ¤ 5,325.00 ¤ 2,715.00 ¤ 4,000.00 

TOTAAL INKOMSTEN ¤32,307.67 ¤ 6,041.75 ¤ 7,326.75 

waarvan voor 

kindersteun ¤10,660.00 ¤ 3,435.00 ¤ 4,720.00 

INKOMSTEN - 

UITGAVEN ¤21,307.67  ¤ 1,458.25 ¤ 5,173.25 

SALDO 31 DECEMBER ¤23,363.19 ¤21,904.94 ¤18,189.94 

* De ¤ 7,500 overgemaakt is voor: 1. naai- en borduurma-
chines ¤ 1,500, 2. een computer- en boekhoudcursus voor
Leah en haar collega’s ¤ 518. (deze cursus heeft zijn vruch-
ten al afgeworpen) en 3. de lopende kosten van de kinde-
ren in het weeshuis ¤ 5,482.
Intussen is nog eens ¤ 5,000 overgemaakt, waarvan 
¤ 3,000 bestemd is voor de lopende kosten en ¤ 2,000
voor school- en studiebeurzen voor een jaar voor 6-8 kinde-
ren. Uitgebreider verslag is opvraagbaar bij contactpersoon.

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2005

Dit is de derde nieuwsbrief over New
Safina, een huis voor AIDS-wezen in
Shirati, Tanzania waar u aan bijdraagt.
Door middel van uw steun is weer veel
bereikt. We zijn blij deze nieuwsbrief te
kunnen sturen om u te informeren over
de voortgang van de bestedingen van de
ontvangen gelden. Naast de voortgang
en een financieel overzicht is er ook de
impressie van twee Nederlandse vrijwilli-
gers, Els en Robbert de Quant, die een
jaar in Shirati verblijven en contact heb-
ben met Leah Makoyo over de twee
Safinaweeshuizen waar nu 23 kinderen
wonen. Wij hopen dat u deze nieuws-
brief kunt gebruiken om meer mensen te
interesseren voor dit project. U kunt
meerdere exemplaren opvragen bij de
contactpersoon of via de website:
www.dg-npbwageningen.net, evenals de
brochure voor sponsoring.

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 
tnv Doopsgezinde Gemeente 
te Wageningen ovv ‘Safina’



van zaken wordt betaald uit de opbrengsten
van het benzinestation, de sponsors en van
het geld dat nog in kas is. Het benzinesta-
tion functioneert redelijk, maar brengt door
een teruggang in de economie minder op
dan verwacht. 
In New Safina is geen electriciteitsvoorzie-
ning en de watervoorziening is niet opti-
maal. De prioriteit ligt bij het verbeteren van
de watervoorziening. Er zijn verschillende
opties: een extra tank plaatsen naast de
twee bestaande tanks (dat zou de goed-
koopste oplossing zijn, maar het regent niet
genoeg om twee tanks te vullen), een pijp-
leiding naar Lake Victoria of het boren van
een put. Een boormachine huren is kost-
baar: 90.000 Tsh per meter en er zal tot een
diepte van 25-30 meter geboord moeten
worden. Daarnaast Zijn er nog transport-
kosten, de kosten van een waterpomp, lei-
dingen in huis en de montage. We hebben
het geld in kas gereserveerd voor deze
investering.

Weeskinderen
Er is een tutor in New Safina aangesteld 
om de kinderen bij te spijkeren op school.
Onder andere door ziekte hadden ze een
leerachterstand. Nu doen ze het goed op
de lagere en middelbare school. Voor kin-
deren van het beroepsonderwijs willen ze
graag projecten opstarten. Soms is er geen
geld om een kind naar school te laten gaan.
De Safina kinderen zingen graag en goed
en vormen een koor dat optreedt, ze heb-
ben ook andere kinderen gevraagd met hen
mee te zingen, dit heeft een positieve
invloed.
De RAO vrouwengroep houdt zich bezig
met AIDS kinderen uit de wijde omgeving

van Shirati. Dat zijn er nu 306 maar elke dag
komen er meer bij. Deze kinderen wonen
nog ‘thuis’ bij hun familie. Eén van deze kin-
deren, Jimmy, is gestorven aan AIDS. Hij
was pas 6 jaar oud, hij leefde alleen met z’n
grootmoeder.
Ook de kinderen van Safina zijn soms HIV
besmet en krijgen soms AIDS, zoals Yunice.
Ze werd opgenomen in het ziekenhuis,
kreeg medicijnen en nu gaat het beter met
haar. Kinderen worden soms HIV/AIDS
besmet geboren. Dit openbaart zich soms
pas als ze tieners zijn. Leah is bezig een
gespreksgroepje van tiener-wezen op te
starten om samen te praten over het wees-
zijn en kind te zijn van HIV/AIDS positieve
ouders met het gevaar het zelf ook te zijn.

Geld genererende projecten
New Safina wil graag projecten starten als
beroepsonderwijs om zodoende kinderen
een beroep te leren. Ze willen ook graag dat
deze projecten geld genereren als inkomen
voor het weeshuis. Veel project plannen zijn
dit afgelopen jaar de revue gepasseerd,
zoals een opleiding tot automonteur, een
naai en borduur atelier, een internet café,
een computer training school, kippen, enz.
Aan veel van deze projecten kleven prakti-
sche bezwaren. Besloten is eerst kleine pro-
jectjes te starten om zo wat ervaring op te
doen en een goede boekhouding op te zet-
ten. In dit kader is een borduurmachine
gekocht. Binnenkort zal een instructeur
komen om te leren wat je met deze machine
kunt maken.
Robbert en Els de Quant hebben mogelijke
projecten met Leah geëvalueerd en zij ver-
wachten van de RAO groep op korte termijn
geen nieuwe geld genererende projecten. 

Voortgang
Er is het afgelopen jaar weer het nodige
gebeurd in Shirati waar de beide wees-
huizen, Safina en New Safina liggen. Er is
een zeer regelmatig email en soms ook tele-
fonisch contact tussen Annemarie Hekkers
en Leah Makoyo. Zij was het die in 2000 tij-
dens haar bezoek aan Nederland het project
aanzwengelde bij de Doopsgezinde Zending
en de DG/NPB Wageningen.
We zijn nu in de gelukkige omstandigheid
dat Els en Robbert de Quant, een van oor-
sprong verpleegkundige en een jurist door
de Duitse Mennonitische Organisatie
‘Christliche Dienst’ deze zomer voor een jaar
als vrijwilliger uitgezonden zijn naar Shirati.
Net voor hun vertrek heeft een Wageningse
delegatie hen nog bezocht. 
Er is gesproken wat zij zouden kunnen bete-
kenen voor het Safina project. Zij hebben de
cadeautjes van de Wageningse kinderkrin-
gen meegenomen voor de Safina kinderen.
Wij zijn erg blij met hun aanwezigheid daar.

RAO- vrouwengroep. 
Deze groep bestaat uit 16 vrouwen uit
Shirati en omgeving. Dankzij hun enorme.
belangeloze inzet voor HIV/AIDS wezen
wordt het leven van deze kinderen draag-
en leefbaarder. Leah is de onvermoeibare
vertegenwoordigster van deze groep.
Tijdens haar verblijf in Amerika namen
Dorothy en Charles het roer over. 

New Safina
Het huis is met sponsorgeld afgebouwd en
gemeubileerd en is nu bewoonbaar. Er
wonen momenteel 9 weeskinderen in Safina
en 14 weeskinderen in New Safina, beide
met een Mama Safina. De dagelijkse gang


