
Een huis voor AIDS-wezen in Tanzania

NEW SAFINA

Dit is de zevende nieuwsbrief over New Safina, een huis voor AIDS-wezen 
in Shirati Tanzania, waar u aan bijdraagt.  
Uw steun geeft de zekerheid aan 26 weeskinderen een huis te hebben, 
naar school te gaan of een opleiding te volgen en de zekerheid dat er in 
hun levensonderhoud wordt voorzien. Dit is voor hen van levensbelang. 
Ook wordt met onze ondersteuning incidenteel steun geboden aan zo’n 300 
weeskinderen die wel bij familie kunnen wonen.  
Daarnaast wordt scholing of opleiding geboden aan zo’n 30 weeskinderen 
buiten Safina. Deze nieuwsbrief wordt toegestuurd aan allen die het Safina 
weeshuis steunen of gehoor hebben gegeven aan de oproep om scholing 
te ondersteunen. We zijn blij u te kunnen informeren over de besteding 
van de ontvangen gelden. 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief ook gebruikt 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.

worden toegezegd.  Afgelopen jaar ondersteunden wij  
16 kinderen in de eerste klas van de middelbare school,  
9 kinderen in de tweede, 2 in de derde en 6 in de vierde 
klas. Daarnaast financierden wij voor 6 kinderen een  
naaiopleiding, voor 1 kind een opleiding in de verpleging, 
voor 1 kind een opleiding tot timmerman en voor 1 kind 
een computeropleiding.

In de bijlage vindt u persoonlijke impressies van twee 
gesponsorde kinderen.

Extra’s
De kinderen van de kinderkringen in onze DG/NPB 
gemeente hebben nu twee maal een speciale aktie ge-
houden voor de kinderen in Safina. De eerste keer zijn ze 
‘rondjes-om-de kerk’ gaan lopen en dat bracht een mooi 
bedrag op. Hiervoor kon Leah voor alle kinderen een 
prachtig beschilderd kistje kopen,waarin ze hun persoon-
lijke bezittingen op kunnen bergen.  Met andere ludieke 
akties werd geld opgehaald voor gereedschap dat nodig 
is voor de beroepsopleidingen. Dit geld werd nog ver-
dubbeld door WereldWerk! Collectes hebben daarnaast 
nog geld opgebracht voor het micro-krediet-fonds voor 
de RAO vrouwen (de vrijwilligsters die de weeskinderen 
buiten Safina monitoren en ondersteunen). Deze vrouwen 
hebben vaak zelf geen inkomsten en investeren met dit 
geld in de toekomst van henzelf en hun gezin.

Meer informatie?
Het is duidelijk dat niet alles kan worden beschreven in 
deze nieuwsbrief. Mocht u meer willen weten, bel of mail 
dan gerust.  

Graag nog uw aandacht voor het nieuwe  
bankrekeningnummer. Graag uw donatie overmaken op  
Triodosrekening 78.49.55.042 t.n.v. DG Wageningen,  
o.v.v. ‘Safina Sponsoring’ of ‘Safina Scholing’.

Meer informatie:  
Annemarie Hekkers  
0317-426640
a.hekkers@planet.nl.
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Stand van zaken
Vanaf vorig jaar richt de ondersteuning van de kinderen in 
Safina zich naast het dagelijks levensonderhoud vooral op 
voortgezette educatie (middelbaar onderwijs en beroeps-
opleidingen). Wat betreft het dagelijks leven voorzien wij 
met name in de kosten van voedsel, energie, onderhoud 
van de gebouwen, transport, kleding, boeken voor de 
lagere school en in de kosten van medische zorg.  
De kosten van levensmiddelen zijn in de afgelopen jaren 
ook in Tanzania behoorlijk omhoog gegaan.  
Dit betekent dat we hiervoor meer geld overmaken. Ook 
over het onderhoud van het huis is nog wat te melden. 
Leah schreef dat het dak lekte, en daar hebben we extra 
geld voor uitgetrokken. Ook is dankzij een gulle gever  
een afrastering om de groentetuin gerealiseerd; de sla 
wordt zo beschermd tegen vraat en de koeien eten weer 
gewoon gras. Ook willen we graag zonne-energie in het 
huis installeren, zodat de kinderen niet meer met olie- 
lampjes hoeven te lopen; dit in verband met brandgevaar 
en ook is het moeilijk huiswerk maken met weinig licht.  
Er is kontakt geweest met zonne-energie installateurs, 
maar tot nu toe blijkt het te duur.  We zoeken nu dus ook 
sponsors voor deze klus!

Voortgezette educatie 
In totaal was in 2009 42% van onze financiële onder- 
steuning bestemd voor voortgezette educatie.  Veel Safina 
kinderen worden toegelaten tot de middelbare school. 
Leah vertelde dat de kinderen eerst niet goed begrepen 
wat het betekent om naar school te gaan en dan verder te 
leren. Nu zijn ze echter zeer gemotiveerd en zien in welke 
mogelijkheden dat biedt voor hun eigen toekomst. Leah 
vertelt dat de Safina kinderen echt goed presteren op 
school.  
De kinderen worden zo ook voorbeelden voor andere 
kinderen. Pendo, bijvoorbeeld, die door ons werd onder-
steund voor een opleiding tot leraar, geeft nu les aan 250 
kwetsbare kinderen uit arme families, en wordt betaald 
door Compassion International (zie foto hiernaast). 
Hoeveel kinderen wij kunnen ondersteunen om een 
beroepsopleiding te volgen, hangt af van de gelden die 

2008 t/m 07-12-2009 projectie 2009 opm.

SALDO 1 JANUARI € 13.620,99 € 20.592,53 € 20.592,53  

Overgemaakt naar Tanzania € 18.460,00 € 18.204,80 € 18.204,80  

waarvan voor sponsoring € 10.500,00 €  7.500,00 €  7.500,00 (1)

en voor voortgezet educatie €  7.500,00 €  8.744,80 €  8.744,80 (2)

TOTAAL UITGAVEN € 18.460,00 € 18.204,80 € 18.204,80 

Eenmalige inkomsten € 10.016,73 €  4.621,34  €  5.115,65

waarvan voor sponsoring €   500,00 €   500,00

waarvan:

• Maatwerk €     70,00 €   145,80 €   145,80 

• eigen leden + familie €  5.229,15 €   999,07 €  1.100,00 

• eigen collectes €   1.619,92 €   606,62 €  1.000,00

• zustergemeenten €  2.177,66 €  1.194,85 €  1.194,85  

• stichtingen €   920,00 €  1.660,00  €  1.660,00 

• overigen €   - €    15,00   €    15,00 

Regelmatige sponsoring totaal €  6.910,00 €  6.385,00 €  7.300,00 

Steun voortgezette educatie €  8.504,81 €  4.250,00 €  4.250,00  (3)

TOTAAL INKOMSTEN € 25.431,54  € 15.256,34 € 16.665,65 

waarvan voor sponsoring €  6.910,00 €  6.885,00 €  7.800,00

INKOMSTEN – UITGAVEN €  6.971,54 €  2.948,46 – €  1.539,15 –  

SALDO 31 DECEMBER € 20.592,53 € 17.644,07 € 19.053,38 

Opmerkingen 2009:    
1  De maandelijkse onderhoudskosten zijn het laatste half jaar door inflatie en  

wisselkoerswijzigingen gestegen naar € 900 -1.000 per maand; dit is nog niet terug  
te vinden in de overboekingen, omdat die  4-6 maanden vooruit gedaan worden.  
De uitgaven van New Safina werden gedekt door geregelde bijdragen (ong. € 600 per 
maand), door diverse éénmalige bijdragen en door in te teren op de reserves.

2  Ook is er € 345 bijeengebracht door de kinderkringen, gebruikt om gereedschap  
te kopen voor de jongens die een opleiding volgen voor automechanicien.

3  Er is € 1.500 ingeteerd op het vermogen mede omdat ruimhartig geld is  
overgemaakt voor voortgezette educatie voor interne en externe kinderen.  
Om dit ook het komend jaar te doen is uw hulp zeer nodig!

Overzicht financiën DG-NPB Wageningen e.o. Safina 
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Dear Friends

I send much greetings to all of you.  
My name is Pili Ouko. I am 15 years  
old girl. I live in Safina II and I attend 
Secondary school at Kirogo. Next year 
January I will be in Form II.

I enjoy school and my favorite subjects are Chemistry and Geography, 
English and History.  This last term Exams I became number 4 out of  
67 students. I am happy because I am the first girl in my class. I pray  
everyday for God’s help us that I continue this way till I finish my  
secondary education. I need to improve in Mathematics and Civics;  
I don’t do well in these subjects.

My best girl friend is Edina, we study together, play volleyball and 
netball together, and we also like to draw pictures of animals. I also like 
to sing in choir.  We also make our vegetable gardens, clean the house, 
wash- dishes, clothes and keep our surrounding clean.

In this month of December we like to gather around and sing  
Christmas songs. We practice together and on Christmas day we go  
to church and sing in church – then go home and get a treat of Soda 
and good food.

We always thank God for you, knowing we have you friends in Nether-
lands thinking about us and making it possible for us to get education 
and achieve our goals

God bless you, our mama says hello to you

Yours,
Pili Ouko – Safina II

Greetings from

NEW SAFINA

Greetings from Tanzania.

My name is Pendo Agoro, I am in Form 
II expecting to go to Form III in January 
2010. I am studying in Professor Sarungi 
Secondary school which is in Minigo.  
I live with my grandmother and the 
distance between where we live and our 
school is about 30 minutes walk.

Several subjects are being taught in school such as Physic, Basic  
Mathematics, Chemistry, Biology, Geography, Kiswahili, English, Civics 
and History and sometimes teachers give us some homework but its 
normally just a small work.

My best girl friend is Esther Elly whom we are studying the same class.  
I am very happy when I talk to her because we discuss about our  
studies, and we advice each other well, we study the Bible  
together and learn to respect the older people and young ones too.

I mostly enjoy singing in a choir in church, playing netball with my 
friends and helping with home tasks such us working at the garden, 
washing dishes, cooking, washing clothes and cleaning the house and 
the surrounding environment, when I do that I feel very good.

I wish to one day travel to Netherlands and see all my friends who are 
there, for you are so good to us especially me by enabling me to attend 
school. The school materials and fees you send to us make it possible 
for us to attend school and greetings from Tanzania.

Yours, 
Pendo Ogoro.

Greetings from

NEW SAFINA
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