starten. Daarvoor wordt dit jaar in de kerk gecollecteerd.
Wat ik mee terug kan nemen is de enorme inzet van vrouwen
in Tanzania: zij houden de gemeenschap bijeen. En ik voel me
bevoorrecht om hen samen met u en onze kerkgemeente in
Wageningen daarbij te ondersteunen.
STAND VAN ZAKEN
Inmiddels worden door Leah en 14 RAO vrouwen 392 aidswezen in 7 dorpen gemonitord (inclusief 26 in Saﬁna en New
Saﬁna). Ze gebruiken een deel van het toegestuurde geld voor
de kinderen die bij familie zijn ondergebracht (schooluitrusting
ed). Daarnaast konden afgelopen jaar 40 kinderen naar school,
van beroepsopleiding tot middelbare school. We hebben
inmiddels besloten dat we instemmen met Leah’s aanvraag
voor 2009 om opnieuw 34 kinderen naar school te laten gaan.
Voor enkele van hen, zoals voor een verpleegkundigen opleiding die duur is, proberen we een andere oplossing te zoeken.
INDRUK VAN ANDEREN
Er waren dit jaar vele Nederlanders in Shirati. Els de Quant
leidde in oktober j.l. nog een groep van 12 Doopsgezinden.
Uit hun verslag het volgende: “Bij de pomp heeft elk kind een
moestuintje. Het is wenselijk om deze tuintjes van een omheining te voorzien omdat de koeien alle planten opeten
en vertrappen. Maar ja, hiervoor is geen geld.
Het huis waar in de kinderen wonen is eenvoudig maar ziet er
schoon en verzorgd uit.
Wat opvalt, is het wandkleed waarop de namen van kinderen
uit Wageningen en uit het weeshuis zijn vermeld. Door de
kinderen worden enkele liedjes gezongen. Liedjes met zeer
aangrijpende teksten, zoals: over de hemel waar geen verdriet
en pijn meer zal zijn. Songs of hope. Het roept bij mij emoties
op over het verdriet van deze kinderen, maar ook dankbaarheid dat er mensen zijn die deze kinderen steunen en een
nieuwe start willen geven.”
MEER INFORMATIE?
Mocht u meer willen weten, bel of mail dan gerust.
Wij willen graag meer vertellen over Saﬁna.
Triodos banknummer 78.49.55.042,
t.n.v. DG Wageningen o.v.v. ‘Saﬁna’
Meer informatie: Annemarie Hekkers,
tel.: 0317-426640
email: a.hekkkers@planet.nl.

Een huis voor AIDS-wezen

NEW SAFINA
TANZANIA

Nieuwsbrief
december 2008
Dit is de zesde nieuwsbrief over New Saﬁna, een huis voor AIDSwezen in Shirati,Tanzania, waar u aan bijdraagt. Uw steun geeft
zekerheid aan 26 weeskinderen om een huis te hebben en naar
school te gaan of een opleiding te volgen. Dit jaar wordt de nieuwsbrief ook toegezonden aan allen die gehoor hebben gegeven aan de
oproep om de scholing voor zowel de kinderen van Saﬁna als een
aantal weeskinderen die bij familie wonen, te steunen.
We zijn blij u deze nieuwsbrief te kunnen sturen om te informeren
over de voortgang van de bestedingen van de ontvangen gelden.
Bij de nieuwsbrief is ook een Saﬁna kaart gevoegd.
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief en kaart kunt gebruiken om
meer mensen te interesseren voor dit project.
U kunt meerdere exemplaren opvragen bij de contactpersoon of via
de website: www.dg-npb-wageningen.nl onder projecten / Saﬁna.
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SALDO 31 DECEMBER

€ 13.620,99

€ 15.295,44

€ 16.625,80
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NEW SAFINA EN SAFINA
Het is voor mij een belangrijke dag als we New Saﬁna bezoeken.
Het huis ziet er goed uit. De kinderen zijn nog op school. We
gaan eerst door het huis: de kamer van Mama Saﬁna, de slaapzalen
met stapelbedden, de eetkamers, etc. Allemaal eenvoudig, maar
wel heel schoon. De kinderen komen in hun schooluniformen en
verkleden zich snel.We worden verwelkomd met zingen; onder
andere een liedje over de gevolgen van aids; zeer aangrijpend.
Dan worden de kadootjes uitgedeeld en gaan we naar buiten om
de koeien te zien, de stal en de waterpomp en nemen we weer
afscheid.Dan gaan we Saﬁna, het eerste weeshuis, opzoeken. Ook
hier het boek en de kadootjes. Het is bijzonder om deze kinderen
terug te zien! Het is een groot verschil: destijds echt wat bangelijke kinderen, nu zelfbewuste jong-volwassenen die spreken over
hun dromen: van dokter tot technisch ingenieur van vliegtuigen.

waarvan:
10,00

323,05

40,00

846,03

OP BEZOEK BIJ DE KINDEREN VAN SAFINA
In februari werd ik benaderd door Els de Quant van WereldWerk of ik mee wilde projecten bezoeken in Tanzania. Fijn, om
na 6 jaar de mogelijkheid te krijgen om opnieuw Saﬁna te zien!
Weer heb ik een koffer vol met zelfgemaakte kadootjes van de
kinderkringen voor de Saﬁna kinderen: een boekje met foto’s over
de gemeente, de kinderkringen en de dagelijkse gang van zaken
van ‘gewone’ dagen van een paar kinderen, vriendschapsbandjes,
zelfgemaakte vlaggen, een gordijn met alle namen.

40,00

846,03

(3)

Opmerkingen 2008:
1 De reguliere Saﬁna onderhoudskosten bleven ongeveer € 750 per maand (inﬂatie en devaluatie houden elkaar in evenwicht), dat is € 9,000 voor het jaar. Ze werden gedekt door
geregelde bijdragen (ong. € 525 per maand) en door diverse éénmalige inkomsten.
In 2008 is al voor twee maanden in 2009 overgemaakt, vandaar het totaal van € 10.500.
2 extra overboekingen in 2008: € 2.650 overgemaakt voor voortgezet onderwijsbeurzen voor
26 interne kinderen (New Saﬁna en Saﬁna I)) en € 4.850 voor voortgezet onderwijsbeurzen
voor 14 externe (bij familie wonende) kinderen. De € 460 van de sponsorloop door de
kinderkringen is verdubbeld door Wereldwerk en gebruikt voor metalen opbergkistjes voor
de kinderen van New Saﬁna en reparatie van het dak van het huis.
3 het batige saldo per 31 december is een continuiteitsreserve van iets minder dan een jaar.

Leah en haar man waren juist toen in de VS; ze kwamen op
doorreis bij ons in Wageningen. Leah vertelde zeer inspirerend
over de kinderen van Saﬁna. Ze zei onderandere, dat deze
kinderen zich op school onderscheiden door sociaal en verantwooordelijk gedrag, in staat zijn tot/als vanzelfsprekend overleggen, meedenken etc.. Dezelfde ervaring had ik bij het uitdelen
van vriendschapsbandjes. Er werd rustig overlegd en uiteindelijk
was ieder blij met het bandje, geen spoor van: ikke, ikke...
ONTMOETINGEN
Na de lunch spreken we kort met 11 van de 14 gesponsorde
‘buitenkinderen’, over hun plannen voor de toekomst en de
dankbaarheid dat ze naar school kunnen met de ondersteuning
uit Nederland. En we spreken uitgebreid met de RAO (Rural
Aid Organisation) vrouwen. Zij gaan twee aan twee elke 14
dagen naar de kinderen, daarna wordt er in een bijeenkomst
besproken welke kinderen ondersteuning nodig hebben. Het
zijn merendeels weduwen die geen inkomen hebben. Zij zoeken
geld voor microﬁnance, daarmee willen ze een eigen business
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