Het meisje Eunice had het moeilijk in form IV. Haar resultaten
in de landelijke test waren slecht, waardoor ze niet terecht kan
in de Nursing- of Teaching School. Safina blijft haar steunen in
de richting die ze nu zal kiezen. Oseto Jomo doet de std.7 class
over en gaat dit jaar niet naar het middelbaar onderwijs.
Ook de overige kinderen leren gretig verder en genieten ervan!
Voor een overzicht van al de kinderen / jongeren die via ons
project gesteund worden, zie het inlegvel.

Een huis voor AIDS-wezen in Tanzania

NEW SAFINA

Wagenings nieuws

De kinderen van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en
de Nederlandse Protestanten Bond hebben weer erg hun best
gedaan om geld te verzamelen voor de kinderen in Safina. Zij
waren zeer creatief: activiteiten varieerden van een slinger om
de kerk maken tot verhalen vertellen. Doopsgezind WereldWerk
heeft het geldbedrag verdubbeld. Van het bedrag konden maar
liefst 10 fietsen worden gekocht. Op de fietsfoto van links naar
rechts: Wakari, Peruzi, Joshua, Magesa en Roma.
In het Wageningse comité heeft een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. We bedanken de penningmeester van het
eerste uur, Joost Brouwer, die bijzonder veel gedaan heeft, van
harte, en verwelkomen Rob Gerritsen.

Meer informatie?

Deze nieuwsbrief kan slechts een impressie geven.
Mocht u meer willen weten, bezoek onze nieuwe website of
bel/mail ons dan gerust. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief
ook gebruikt om meer mensen te interesseren voor het project. U kunt meerdere exemplaren opvragen bij de contactpersoon of via de website downloaden. Wij zijn erg trots op
onze geheel eigen nieuwe website, die sinds kort bereikbaar
is: www.safinaweeshuis.nl . Neem vooral een kijkje!
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.

Nieuwsbrief december 2010
Dit is de achtste nieuwsbrief over New Safina, een huis voor AIDS-wezen in
Shirati, Tanzania. Uw bijdrage geeft 26 weeskinderen de zekerheid een (t)huis
te hebben, de zekerheid dat er in hun dagelijks levensonderhoud wordt voorzien en de zekerheid van scholing. Dit is voor hen van levensbelang. Daarbij
wordt met onze ondersteuning incidenteel steun geboden aan ongeveer 300
weeskinderen die nog wel bij familie kunnen wonen. Ook wordt scholing of
opleiding geboden aan zo’n 30 weeskinderen buiten Safina. We zijn blij u te
kunnen informeren over de bestedingen van de ontvangen gelden.

Stand van zaken

Zoals Leah bericht: “The Safina children are doing fine, growing and getting bigger
with some few episodes of teenage hood.” Het gaat goed met de kinderen in de twee
weeshuizen. Er zijn momenteel ook geen zieke kinderen. Wel heeft overvloedige
regenval gezorgd voor een verdrievoudiging van het aantal muggen, waardoor
malaria opnieuw een ernstig probleem vormt.
Groot nieuws is de installatie van zonne-energie, die dankzij de gift van een genereus
echtpaar aangelegd kon worden. Er branden nu ’s avonds lampen in het huis!
Dit is wat Leah schreef, nadat de kinderen voor het eerst lampjes in huis hadden:
“De kinderen waren verrast toen ze zagen hoe goed het huis nu verlicht is. Het is zo
ongelofelijk leuk om ’s avonds te studeren, nu er licht is. (Voorheen werd er bij het

Overzicht financiën (New) Safina
t/m 31-12-2009

tot 01-12 2010

projectie 2010

SALDO 1 JANUARI

€ 20.592,53

€ 21.876,00

€ 21.876,00

Overgemaakt naar Tanzania

€ 18.204,80

€ 21.200,00

€ 21.200,00

waarvan voor sponsoring

€ 7.500,00

€ 10.200,00

€ 10.200,00

en voor voortgezette educatie

€ 8.744,80

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

en voor investeringen (solar, fietsen)
TOTAAL UITGAVEN

€ 18.204,80

€ 21.200,00

€ 21.200,00

Eenmalige inkomsten

€ 5.115,65

€ 11.586,83

€ 11.486,83

* Maatwerk

€ 145,80

€ 0,00

€ 0,00

* eigen leden + familie

€ 1.100,00

€ 6.505,00

€ 6.505,00

* eigen collectes

€ 1.000,00

€ 1.394,57

€ 1.394,57

* zustergemeenten

€ 1.194,85

€ 779,05

€ 779,05

* stichtingen

€ 1.660,00

€ 1.475,00

€ 1.475,00

* overigen

€ 852,62

€ 1.433,21

€ 1.433,21

Regelmatige sponsoring totaal

€ 7.720,00

€ 4.870,00

€ 5.420,00

Steun voortgezette educatie

€ 5.800,00

€ 3.410,00

€ 3.410,00

TOTAAL INKOMSTEN

€ 19.488,27

€ 19.866,83

€ 20.316,83

waarvan voor sponsoring

€ 7.800,00

€ 4.870,00

€ 5.420,00

INKOMSTEN - UITGAVEN

€ 1.283,47

€ 1.333,17 -

€ 883,17 -

SALDO 31 DECEMBER

€ 21.876,00

€ 20.542,83

€ 20.992,83

opm.

1

3

2

4

Opmerkingen 2010:
(1) De prijzen van brandstof en voedsel zijn dit jaar sterk gestegen. Besloten is om de maandelijkse bijdrage aan Safina te verhogen van € 750 naar € 900 zodat hiermee een deel van de
extra kosten wordt opgevangen. Tevens is het hierdoor mogelijk de vaste medewerkers het
locale minimumloon te betalen.
(2) De inkomsten uit regelmatige sponsoring bedragen op dit moment gemiddeld € 450 per
maand. Dit wordt opgebracht door een 8-tal donateurs. Gezien de stijgende kosten van
levensonderhoud in Safina, is aanvulling met een aantal vaste sponsors zeer noodzakelijk.
(3) Het is verheugend te zien dat de eenmalige sponsoring in 2010 aanzienlijk is toegenomen.
(4) Het (beperkte) negatieve saldo wordt met name veroorzaakte door het verhogen van de
maandelijkse bijdrage aan Safina i.v.m. de gestegen kosten van levensonderhoud.
Dit wordt in 2010 nagenoeg volledig gecompenseerd door hogere eenmalige bijdragen.

licht van olielampen gestudeerd.) Zelfs het opladen van de
mobiele telefoon is nu mogelijk, eerder moest dat in de stad
gebeuren. Bovendien kunnen de kinderen nu ’s nachts zelf naar
het toilet en hoeven ze de nachtwacht hiervoor niet meer te
roepen. (De toiletten en de ‘douche’ zijn buiten op het terrein,
een beetje ver van huis, omdat het toilet niet meer dan een gat
in de grond is). Zowel de kinderen als de Mama Safina zeiden
dat dit het beste is wat hen is overkomen. Toen de waterput
geslagen werd was dat het beste, nu zijn het de lampen.” Leah
vraagt de dankbaarheid van de kinderen door te geven aan
iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. Dat doen we hierbij
van harte.

Financieel nieuws

Leah heeft gevraagd om een verhoging van het maandelijkse
bedrag dat we sturen, en wel om twee redenen. Meer nog dan
in de westerse wereld worden de prijzen van levensmiddelen in
landen als Tanzania verhoogd. Weliswaar is (New) Safina deels
zelfvoorzienend, dankzij melk (en vlees) van de koeien, een gulle
gift van DG Bovenknijpe. Dankzij de waterput worden er ook
groentes verbouwd. En door de stal kunnen nu ook kippen en
geiten gehouden worden. De prijsverhoging wordt hierdoor
deels opgevangen. Ten tweede bleek het personeel, 5 personen
-Mama Safina, kokkin, schoonmaker, tuinman/nachtwakers- niet
het minimumloon te verdienen. We vinden dat ze daar recht op
hebben en hebben ook daarom de maandelijkse bijdrage
verhoogd. Dit betekent wel dat we op zoek gaan naar meer
sponsors of gelden om voldoende geld beschikbaar te houden
voor scholing van kinderen buiten Safina.

Scholing

Hoeveel kinderen wij kunnen ondersteunen om een beroepsopleiding te volgen, waarmee ze zelf een toekomst kunnen
opbouwen, hangt af van de gelden die worden toegezegd.
Edwin uit Safina wil graag naar Shirati Nursing School. Er zijn
echter geen fondsen voor dit opleidingsniveau. Toch is hem
geadviseerd door te gaan met de toelatingsprocedure, waarna
we naar aanvullende sponsoring zoeken. Freddie, een andere
jongen uit Safina wil graag naar het Teachers Training College in
Mwanza. Ook hij is met de toelatingsprocedure bezig. Stanley’s
Nursing School wordt betaald vanuit sponsoring buiten ons
project, maar omdat deze niet alle kosten dekt (zoals stage,
transport, boeken en toiletspullen) springen wij daarin bij.

Het meisje Eunice had het moeilijk in form IV. Haar resultaten
in de landelijke test waren slecht, waardoor ze niet terecht kan
in de Nursing- of Teaching School. Safina blijft haar steunen in
de richting die ze nu zal kiezen. Oseto Jomo doet de std.7 class
over en gaat dit jaar niet naar het middelbaar onderwijs.
Ook de overige kinderen leren gretig verder en genieten ervan!
Voor een overzicht van al de kinderen / jongeren die via ons
project gesteund worden, zie het inlegvel.
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de Nederlandse Protestanten Bond hebben weer erg hun best
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de kerk maken tot verhalen vertellen. Doopsgezind WereldWerk
heeft het geldbedrag verdubbeld. Van het bedrag konden maar
liefst 10 fietsen worden gekocht. Op de fietsfoto van links naar
rechts: Wakari, Peruzi, Joshua, Magesa en Roma.
In het Wageningse comité heeft een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. We bedanken de penningmeester van het
eerste uur, Joost Brouwer, die bijzonder veel gedaan heeft, van
harte, en verwelkomen Rob Gerritsen.

Meer informatie?

Deze nieuwsbrief kan slechts een impressie geven.
Mocht u meer willen weten, bezoek onze nieuwe website of
bel/mail ons dan gerust. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief
ook gebruikt om meer mensen te interesseren voor het project. U kunt meerdere exemplaren opvragen bij de contactpersoon of via de website downloaden. Wij zijn erg trots op
onze geheel eigen nieuwe website, die sinds kort bereikbaar
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a.hekkers@planet.nl.

Nieuwsbrief december 2010
Dit is de achtste nieuwsbrief over New Safina, een huis voor AIDS-wezen in
Shirati, Tanzania. Uw bijdrage geeft 26 weeskinderen de zekerheid een (t)huis
te hebben, de zekerheid dat er in hun dagelijks levensonderhoud wordt voorzien en de zekerheid van scholing. Dit is voor hen van levensbelang. Daarbij
wordt met onze ondersteuning incidenteel steun geboden aan ongeveer 300
weeskinderen die nog wel bij familie kunnen wonen. Ook wordt scholing of
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Dit is wat Leah schreef, nadat de kinderen voor het eerst lampjes in huis hadden:
“De kinderen waren verrast toen ze zagen hoe goed het huis nu verlicht is. Het is zo
ongelofelijk leuk om ’s avonds te studeren, nu er licht is. (Voorheen werd er bij het

Overzicht financiën (New) Safina
t/m 31-12-2009

tot 01-12 2010

projectie 2010

SALDO 1 JANUARI

€ 20.592,53

€ 21.876,00

€ 21.876,00

Overgemaakt naar Tanzania

€ 18.204,80

€ 21.200,00

€ 21.200,00

waarvan voor sponsoring

€ 7.500,00

€ 10.200,00

€ 10.200,00

en voor voortgezette educatie

€ 8.744,80

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

en voor investeringen (solar, fietsen)
TOTAAL UITGAVEN

€ 18.204,80

€ 21.200,00

€ 21.200,00

Eenmalige inkomsten

€ 5.115,65

€ 11.586,83

€ 11.486,83

* Maatwerk

€ 145,80

€ 0,00

€ 0,00

* eigen leden + familie

€ 1.100,00

€ 6.505,00

€ 6.505,00

* eigen collectes

€ 1.000,00

€ 1.394,57

€ 1.394,57

* zustergemeenten

€ 1.194,85

€ 779,05

€ 779,05

* stichtingen

€ 1.660,00

€ 1.475,00

€ 1.475,00

* overigen

€ 852,62

€ 1.433,21

€ 1.433,21

Regelmatige sponsoring totaal

€ 7.720,00

€ 4.870,00

€ 5.420,00

Steun voortgezette educatie

€ 5.800,00

€ 3.410,00

€ 3.410,00

TOTAAL INKOMSTEN

€ 19.488,27

€ 19.866,83

€ 20.316,83

waarvan voor sponsoring

€ 7.800,00

€ 4.870,00

€ 5.420,00

INKOMSTEN - UITGAVEN

€ 1.283,47

€ 1.333,17 -

€ 883,17 -

SALDO 31 DECEMBER

€ 21.876,00

€ 20.542,83

€ 20.992,83

opm.

1

3

2

4

Opmerkingen 2010:
(1) De prijzen van brandstof en voedsel zijn dit jaar sterk gestegen. Besloten is om de maandelijkse bijdrage aan Safina te verhogen van € 750 naar € 900 zodat hiermee een deel van de
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licht van olielampen gestudeerd.) Zelfs het opladen van de
mobiele telefoon is nu mogelijk, eerder moest dat in de stad
gebeuren. Bovendien kunnen de kinderen nu ’s nachts zelf naar
het toilet en hoeven ze de nachtwacht hiervoor niet meer te
roepen. (De toiletten en de ‘douche’ zijn buiten op het terrein,
een beetje ver van huis, omdat het toilet niet meer dan een gat
in de grond is). Zowel de kinderen als de Mama Safina zeiden
dat dit het beste is wat hen is overkomen. Toen de waterput
geslagen werd was dat het beste, nu zijn het de lampen.” Leah
vraagt de dankbaarheid van de kinderen door te geven aan
iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. Dat doen we hierbij
van harte.

Financieel nieuws

Leah heeft gevraagd om een verhoging van het maandelijkse
bedrag dat we sturen, en wel om twee redenen. Meer nog dan
in de westerse wereld worden de prijzen van levensmiddelen in
landen als Tanzania verhoogd. Weliswaar is (New) Safina deels
zelfvoorzienend, dankzij melk (en vlees) van de koeien, een gulle
gift van DG Bovenknijpe. Dankzij de waterput worden er ook
groentes verbouwd. En door de stal kunnen nu ook kippen en
geiten gehouden worden. De prijsverhoging wordt hierdoor
deels opgevangen. Ten tweede bleek het personeel, 5 personen
-Mama Safina, kokkin, schoonmaker, tuinman/nachtwakers- niet
het minimumloon te verdienen. We vinden dat ze daar recht op
hebben en hebben ook daarom de maandelijkse bijdrage
verhoogd. Dit betekent wel dat we op zoek gaan naar meer
sponsors of gelden om voldoende geld beschikbaar te houden
voor scholing van kinderen buiten Safina.

Scholing

Hoeveel kinderen wij kunnen ondersteunen om een beroepsopleiding te volgen, waarmee ze zelf een toekomst kunnen
opbouwen, hangt af van de gelden die worden toegezegd.
Edwin uit Safina wil graag naar Shirati Nursing School. Er zijn
echter geen fondsen voor dit opleidingsniveau. Toch is hem
geadviseerd door te gaan met de toelatingsprocedure, waarna
we naar aanvullende sponsoring zoeken. Freddie, een andere
jongen uit Safina wil graag naar het Teachers Training College in
Mwanza. Ook hij is met de toelatingsprocedure bezig. Stanley’s
Nursing School wordt betaald vanuit sponsoring buiten ons
project, maar omdat deze niet alle kosten dekt (zoals stage,
transport, boeken en toiletspullen) springen wij daarin bij.

Scholings- en opleidingsoverzicht 2010

Safina
jongeren
en externen

Greetings from

NEW SAFINA
Het verhaal van
Edwin Kilion

SCHOLAR

GRADE

TOTAL
(THTS)
1 Eunice O. Ooko
Finished
95.000
2 Freddie Amimo
High School 700.000
3 Daudi Okwach
High School 700.000
4 Stanley Kawira
Dip. Nursing. 400.000
5 Emmanuel Nicolus High School 700.000
6 Sophia Daudi
Form IV
350.000
7 Truphena Kidiro
Form III
1.200.000
8 Pendo Thomas
Form III
350.000
9 Frenk Saye
Form III
350.000
10 Pauline Njagwa
Form III
350.000
11 Makoyo Amimo
Form III
350.000
12 Joseph Odoyo
Form III
350.000
13 Latifa Mourice
Form III
350.000
14 Oyuoya Mbusuro Form III
350.000
15 Levina Lwero
Form III
350.000
16 Freddie Mbera
Form II
350.000
17 Nicolus Owuor
Form II
350.000
18 Pili Ouko
Form II
500.000
19 Grace Jombo
Form II
350.000
20 Tobias
Joseph masogo
Form II
350.000
21 Jeremia
Akumba Okong’o Form II
350.000
22 George Walter
Tenye
Form II
350.000
23 John Ochengo
Form II
350.000
24 Truphena Opanda Form II
350.000
25 Tobias Ayuyo
Form II
350.000
26 Joash G. Adek
Form II
350.000

SCHOLAR

GRADE

TOTAL
(THTS)

27 Gody Naftali
Okengo
Form II
350.000
28 Sije Sypriano
Form II
350.000
29 Joshua Abuso
Form I
450.000
30 Richard Ouko
Form I
450.000
31 Salome Aboke
Form I
450.000
32 Geofrey Samwel Form I
350.000
33 Fabian Charles
Form I
350.000
34 Okongo Cleofas Form I
350.000
35 Leah Tumaini
Nyafanga
Form I
350.000
36 Alfred Nelson
Form I
350.000
37 Sangoma Alois
Form I
350.000
38 Kennedy Nelson Form I
350.000
39 Romanus Janes
VETA
350.000
40 Mageta Obonyo VETA
350.000
41 Magesa Okuom STD 7
95.000
42 Susana Lawi
STD 7
95.000
43 Aedi Toto
STD 7
95.000
44 Peruzi Martinus
STD 7
95.000
45 Helena John
STD 6
95.000
46 Lily Okombo
STD 6
95.000
47 Wakari Abich
STD 5
95.000
48 Oseto Jombo
STD 7
95.000
49 Usna Athumba
STD 7
95.000
50 Peter Okelo
Mangare
STD I
95.000
51 Neema Oyuke
STD I
95.000
52 Novis Fibi Otieno` STD1
95.000
TOTAL
17.2850.000

• Safina jongeren zijn met cursief aangegeven. De overigen zijn externen
(weeskinderen buiten Safina ondersteund in scholing en opleiding).
• Form = Middelbare school, VETA = Beroepsopleiding, STD = Lagere school
• Edwin Kilion en Esther Jombo wonen ook in Safina, maar staan niet op deze lijst.
Edwin werkt in het ziekenhuis, z.o.z. en Esther werkt tijdelijk en wil opnieuw
examen doen om toegelaten te worden op de Nursing School.
• In december 2010 is 100 euro circa 195.000,00 Tanzaniaanse shilling waard.
De waarde van de Tanzaniaanse shilling fluctueert echter sterk.

De 21 jarige Edwin Kilion heeft
net zijn eerste jaar afgerond aan de
opleiding tot Laboratory Technician
aan het Rao Hospital, een grote
prestatie gezien Edwins verleden.
Edwin was de jongste uit een gezin met 5 kinderen. Zijn ouders
overleden aan aids toen hij 7 jaar oud was. Ook zijn 3 zussen overleden
aan aids, zodat alleen hij en een oudere broer overbleven. Na de dood
van hun ouders stopte zijn broer met school en ging bij een oom
werken, die vlakbij het Victoria meer een winkeltje in visserij benodigdheden had. Dit winkeltje leverde maar weinig geld op en zijn broer
vertrok naar een naburige stad met meeneming van enkele spullen van
zijn oom. Edwin heeft sindsdien niets meer van hem gehoord.
Edwins grootmoeder nam hem onder haar hoede. Omdat zij zijn school
niet kon betalen, met name de uniformen waren te duur, werd Edwin
van school gestuurd. De situatie veranderde toen er contact tot stand
kwam tussen een vrijwilligster van de RAO-vrouwengroep en Edwins
oma. In 1999 voorzag de groep Edwin o.a. van uniformen. Uiteindelijk
ging Edwin leven in het New Safina huis.
Dankzij de RAO- vrouwengroep en hun sponsors wist Edwin zijn school
af te ronden en zijn training tot laborant aan het RAO-ziekenhuis. Edwin
vertelt dat hij hier leerde over bacteriën, virussen en het belang van een
schone werkomgeving. Als hem gevraagd wordt wat er zonder New
Safina van hem geworden was, antwoordt hij “Het lot van mijn broer
zou het mijne geworden zijn. Ik had school misschien te vroeg verlaten
zonder een beeld van de toekomst.” Edwin is zich zeer bewust van het
feit dat zijn opleidingsniveau hoger is dan dat van zijn ouders.
Op dit moment wil Edwin graag verder gaan met zijn carrière. Ook zou
hij graag pastor worden. Op 5 december 2010 preekte hij in de Ngasaro
Mennonite Church.
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95.000
42 Susana Lawi
STD 7
95.000
43 Aedi Toto
STD 7
95.000
44 Peruzi Martinus
STD 7
95.000
45 Helena John
STD 6
95.000
46 Lily Okombo
STD 6
95.000
47 Wakari Abich
STD 5
95.000
48 Oseto Jombo
STD 7
95.000
49 Usna Athumba
STD 7
95.000
50 Peter Okelo
Mangare
STD I
95.000
51 Neema Oyuke
STD I
95.000
52 Novis Fibi Otieno` STD1
95.000
TOTAL
17.2850.000

• Safina jongeren zijn met cursief aangegeven. De overigen zijn externen
(weeskinderen buiten Safina ondersteund in scholing en opleiding).
• Form = Middelbare school, VETA = Beroepsopleiding, STD = Lagere school
• Edwin Kilion en Esther Jombo wonen ook in Safina, maar staan niet op deze lijst.
Edwin werkt in het ziekenhuis, z.o.z. en Esther werkt tijdelijk en wil opnieuw
examen doen om toegelaten te worden op de Nursing School.
• In december 2010 is 100 euro circa 195.000,00 Tanzaniaanse shilling waard.
De waarde van de Tanzaniaanse shilling fluctueert echter sterk.

De 21 jarige Edwin Kilion heeft
net zijn eerste jaar afgerond aan de
opleiding tot Laboratory Technician
aan het Rao Hospital, een grote
prestatie gezien Edwins verleden.
Edwin was de jongste uit een gezin met 5 kinderen. Zijn ouders
overleden aan aids toen hij 7 jaar oud was. Ook zijn 3 zussen overleden
aan aids, zodat alleen hij en een oudere broer overbleven. Na de dood
van hun ouders stopte zijn broer met school en ging bij een oom
werken, die vlakbij het Victoria meer een winkeltje in visserij benodigdheden had. Dit winkeltje leverde maar weinig geld op en zijn broer
vertrok naar een naburige stad met meeneming van enkele spullen van
zijn oom. Edwin heeft sindsdien niets meer van hem gehoord.
Edwins grootmoeder nam hem onder haar hoede. Omdat zij zijn school
niet kon betalen, met name de uniformen waren te duur, werd Edwin
van school gestuurd. De situatie veranderde toen er contact tot stand
kwam tussen een vrijwilligster van de RAO-vrouwengroep en Edwins
oma. In 1999 voorzag de groep Edwin o.a. van uniformen. Uiteindelijk
ging Edwin leven in het New Safina huis.
Dankzij de RAO- vrouwengroep en hun sponsors wist Edwin zijn school
af te ronden en zijn training tot laborant aan het RAO-ziekenhuis. Edwin
vertelt dat hij hier leerde over bacteriën, virussen en het belang van een
schone werkomgeving. Als hem gevraagd wordt wat er zonder New
Safina van hem geworden was, antwoordt hij “Het lot van mijn broer
zou het mijne geworden zijn. Ik had school misschien te vroeg verlaten
zonder een beeld van de toekomst.” Edwin is zich zeer bewust van het
feit dat zijn opleidingsniveau hoger is dan dat van zijn ouders.
Op dit moment wil Edwin graag verder gaan met zijn carrière. Ook zou
hij graag pastor worden. Op 5 december 2010 preekte hij in de Ngasaro
Mennonite Church.

