Overzicht financiën DG-NPB Wageningen e.o. – Safina
2006
2005
€ 23,363.19

t/m 30 nov
projectie opm
2006
2006
€ 20,080.39 € 20,080.39

Overgemaakt naar Tanzania € 12,500.00

€ 8,500.00 € 14,000.00 (1)

SALDO 1 JANUARI

Kosten divers
TOTAAL UITGAVEN
Inkomsten divers
Eenmalige inkomsten
waarvan specifiek voor
kindersteun
waarvan:
Maatwerk
eigen leden + familie
eigen collectes
zustergemeenten
stichtingen
overigen

€€ 12,500.00
€€ 4,537.20

€ 750.00

€ 750.00 (2)

€ 9,250.00 € 14,750.00
€-

€-

€ 9,379.83 € 9,419.96

€ 720.00

€-

€-

€ 762.09
€ 1,705.00
€ 685.31
€ 709.85
€€ 674.95

€€ 1,593.96
€ 594.87
€ 4,126.00
€ 3,000.00
€ 65.00

€€ 1,593.96
€ 600.00
€ 4,126.00
€ 3,000.00
€ 100.00

Regelmatige sponsoring
totaal
€ 4,680.00

€ 3,840.00 € 5,340.00 (3)

TOTAAL INKOMSTEN
waarvan voor kindersteun

€13,219.83 €14,759.96
€ 3,840.00 € 5,340.00

€ 9,217.20
€ 5,400.00

INKOMSTEN - UITGAVEN € 3,282.80SALDO 31 DECEMBER

€ 20,080.39

€ 3,969.83

de boekhouding, communicatie e.d. in
Tanzania.
(3) Sommige sponsoren maken hun bijdrage in
één keer in december over. Op dit moment
staan sponsoren garant voor € 450 per
maand.
(4) Van de geprojecteerde € 20,000 in kas per 31
december 2006 is € 8,000 gereserveerd voor
middelbare school en vervolgstudiebeurzen.
€ 10,000 is gereserveerd voor de watervoorziening van New Safina: de geologisch verkenning heeft in 2006 plaatsgevonden, hopelijk kan na administratief geregel begin 2007
het boren beginnen. De overige € 2,000 zijn
vooralsnog algemene reserve, al zijn er aanvragen voor beurzen voor één jaar technisch
school (15 kinderen, € 150 elk) en voor een
generator (€ 500).
(5) De maandelijkse onderhoudskosten van
ongeveer € 650 worden gedekt door de
maandelijkse bijdragen van ong. € 450 en
door diverse éénmalige inkomsten (in 2006
€ 200 per maand).

€ 9.96

€ 24,050.22 € 20,090.35 (4,5)

Opmerkingen
(1) Van de € 14,000 is € 2,500 gebruikt voor de
bouw van een schuur en de aanschaf van 2
melkkoeien, 4 ossen en een ploeg. In december wordt € 2,500 overgemaakt voor beurzen. De overige € 9,000 was voor de maandelijkse kosten, waarvan € 3000 eind november overgemaakt en nog niet geboekt is.
(2) De € 750 is uitgegeven aan een laptop voor

Joost Brouwer

Contactpersoon
Annemarie Hekkers telefoon: 0317-426640,
of per e-mail: a.hekkers@planet.nl.
Giro: 93.46.40 of bank: 53.91.16.378 tnv
Doopsgezinde Gemeente te Wageningen,
ovv “Safina”

EEN HUIS VOOR
AIDS-WEZEN

NEW
SAFINA
TANZANIA
NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2006
Dit is de vierde nieuwsbrief over New Safina,
het huis voor AIDS-wezen in Shirati, Tanzania.
Uw bijdragen geven zekerheid aan 23
weeskinderen: ze hebben een huis en gaan naar school.
We zijn blij u deze nieuwsbrief te kunnen sturen over de
voortgang en met het financieel overzicht.

Ook schrijft Suzanne Letterie, studente culturele
antropologie, een stukje over haar verblijf in Shirati.
Ze logeerde bij Leah Makoyo. Wij hopen dat u met
deze nieuwsbrief meer mensen kunt interesseren
voor het project. U kunt meerdere exemplaren,
evenals de brochure voor sponsoring, opvragen
bij de contactpersoon of via de website:
www.dg-npbwageningen.net

Els en Robbert de Quant zijn weer in Nederland,
ze hebben veel in gang gezet, zullen regelmatig
terug gaan naar Shirati en kontaktpersonen blijven. We zijn enorm blij met de donatie van de
Doopsgezinde Gemeente De Knipe, die voor de
vieringen van hun 300 jarig bestaan Safina uitkoos
als project. In overleg met Leah is besloten dat dit
geld gebruikt zal worden voor de aanschaf van 2
melkkoeien, 4 ossen voor landbewerking, een stal
en speeltoestellen. In november zijn drie kinderen
van (New) Safina begonnen aan een beroepsopleiding. Belinda Kidiro, die een verpleegsteropleiding doet en sinds 2000 in Safina woont, gaat in
april 2007 in Arusha trouwen.
Vanuit de Doopsgezinde Zendings Raad is Frits
Groeneveld op bezoek geweest en hij schreef:
“All of us were so impressed by what we saw and
so touched by the singing of the children. In my
travel-report I wrote about my enthusiasm about
this small-scale initiative called New Safina.
Especially the small, almost family scale of this project generates enthusiasm and a feeling of connectedness. Therefore this is really an excellent
'project' to be supported by everybody from everywhere. As long as it stays small-scale because
"small” is beautiful. Thank you Leah, thank you
children for inviting us in your house and home.”

Verslag van het bezoek van Suzan
Letterie aan Safina
Geïnteresseerd in de problematiek van aidswezen
in Afrika bezocht ik in Shirati weeskinderen die
opgevangen worden door familie, de meest voorkomende vorm, en weeskinderen die in (New)
Safina wonen. Ofschoon de opvang van weeskinderen door de ‘extended familiy’ de beste optie
lijkt, omdat het kind dan in familiekring opgevoed
wordt, blijkt deze ‘familie’ in de meeste gevallen
uit ‘oma’ te bestaan. Leah zegt wel eens: “het is
alsof God het belang van zorgzame vrouwen inziet
en hen spaart om voor de kinderen te zorgen.” De
kinderen moeten in hun eigen onderhoud voorzien en in deze regio betekent dat vissen bij het
Victoriameer. Op een goede dag verdienen ze
2000 shilling (2 dollar) en op een slechte dag niks.
School en huiswerk lijden hier natuurlijk onder. De
kinderen vertrekken om zes uur 's ochtends naar
het meer, daarna naar school en daarna wacht het
huishouden, koken e.d. Leah probeert een soort
sponsorship op te zetten, waarbij sponsors een
familie financieel ondersteunen, zodat de kinderen
zich meer op school kunnen richten.
Bij het bezoek aan Safina geven de kinderen mij
een rondleiding en stellen vragen over Nederland
en mijn leven daar. Ik ben onder de indruk van de

leergierigheid en weerbaarheid van deze kinderen.
Ze vormen een hechte groep, hebben plezier
onderling en worden begeleid door een oudere
vrouw. Dit in contrast tot de meeste weeskinderen
die door aanverwante familie wordt verzorgd die
ik bezocht.
Bij ons bezoek aan New Safina komen de kinderen uitgelaten op ons af rennen en laten hun huis,
de woonkamer, de jongens- en meisjesslaapkamer
zien. De koeien en de nieuwe stal zijn de trots van
het weeshuis. Alle kinderen verzamelen zich rond
de stal als de koeien worden binnengebracht. Een
jongetje vraagt of ik thuis ook koeien heb en of ik
weet hoe ik een koe kan melken. Verbaasd dat
mijn familie geen koeien heeft en dat ik niet kan
melken geeft hij mij een demonstratie. Als vrouw
is het namelijk er belangrijk dat ik dit kan. Ik heb
een aantal puzzels meegenomen en kwartet. De
kinderen storten zich op de puzzels. Leah is blij
met het kwartet want dan kunnen de kinderen aan
de hand van de plaatjes wat extra engelse woorden leren. Echter, kwartet uitleggen in het Swahili
bleek zo simpel nog niet; hoe leg je een kind uit
wat een iglo is?
Dankbaar voor mijn verblijf bij Leah en Ziki en
onder de indruk van het werk van Safina reis ik
terug naar Mugumu. Suzan Letterie.

