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We vieren 10 jaar ondersteuning van (New)Safina. Daarom deze jubileumuitgave met een terugblik op wat er in die 10 jaar bereikt is.
SAFINA, HOE HET BEGON
In 2001 kwam in het kader van een uitwisseling vanuit de Doopsgezinde
Zendingsraad (DZR) de Doopsgezinde Gemeente (DG) in Wageningen in
contact met Leah Makoyo, een verpleegster uit Shirati in Tanzania.
Een zevental verpleegsters, allen werkzaam in het RAO (Rural Aid Organisation)
ziekenhuis in Shirati, had zich het lot van aidswezen in hun omgeving
aangetrokken. Ze verzorgden het eten voor de kinderen door cassave te
verbouwen, waarvan ze ugali-pap maakten. Voor de opvang van de kinderen
had Leah het huis van haar overleden broer ‘Safina’ (Ark van Noach) ter
beschikking gesteld. Hier werden 10 kinderen opgevangen. Na het bezoek in
2002 van 2 leden van de DG-Wageningen aan Safina, werd door de DG / NPB
gemeente in Wageningen (vanaf 2013 Arboretumkerk) besloten om het project
vanaf 2003 financieel te gaan ondersteunen. Dat was het begin van een
vruchtbare samenwerking.

2003 - 2005 Realisatie New Safina

Al snel bleek dat er veel meer opvangplekken nodig waren
dan Safina kon bieden. Zo namen enkele vrouwen kinderen
in hun eigen huis op . Twee kinderen van 7 en 8 jaar leefden
bijvoorbeeld alleen in hun huis, nadat de ouders waren overleden en ze door hun familie weggestuurd waren. Het huis
was bijna ingestort en de kinderen hadden geen eten.
Om meer kinderen te kunnen opvangen, stelden Leah
en haar man Ziki voor om een nog af te bouwen familiehuis
buiten Shirati ter beschikking te stellen voor opvang.
Vanaf 2003 werd het afbouwen van wat nu New Safina is,
ondersteund. Er werd geld ingezameld om het huis
bewoonbaar te maken en in te richten voor 12 - 14 kinderen
en hun verzorg(st)ers. In 2005 kon New Safina in gebruik
genomen worden.

2003 De benzinepomp, een poging
tot zelfvoorziening

Naast sponsoring is van het begin af aan geprobeerd zelfvoorziening
van het project te realiseren. De DZR had, naar een plan van de
vrouwen, een bezinestation in Shirati laten opknappen en van een
voorraad benzine voorzien. Geruime tijd konden de lopende kosten van
het Safinahuis uit de inkomsten van de benzineverkoop gedekt worden.
Deze inkomsten gaven de vrouwen tijd om zich te kunnen richten
op de weeskinderen in Shirati en omgeving, die bij familie werden
ondergebracht. Na een paar jaar verslechterde de economische
omstandigheden en liepen de inkomsten terug. Enkele andere
plannen zijn ontwikkeld waarvoor materialen, zoals naaimachines en
gereedschap aangeschaft zijn. Totale zelfvoorziening bleek echter niet
haalbaar, de regio blijkt te arm om substantieel extra inkomsten te
genereren.

2006 Koeien en ander dieren

In 2006 werden koeien, kippen en een stal
geschonken door DG de Knipe. Safina heeft
nu eigen melk, eieren. Er worden ook groenten verbouwd voor zover het klimaat en de
toestand van het hek om de groentetuin dat
toelaten.

2007 Een eigen waterput

De watervoorziening in Shirati is tijdens de droge periode
zeer precair. De behoefte aan een eigen waterput was
groot. Met behulp van diverse fondsen kon een waterput
geboord en een pomp geslagen worden. Er werd een
handpomp geïnstalleerd, zodat de kinderen ook water
konden pompen. De droge tijd wordt voortaan zonder
angst tegemoet gezien.

UITSTRALING NAAR DE OMGEVING
Hulp aan de kinderen van (New) Safina heeft een positieve invloed die verder reikt
dan de twee opvanghuizen. Door ondersteuning van het project konden veel meer
Aids-wezen in de omgeving van Shiratie ondersteund worden.
Ook verdienen enkele mensen (een deel) van hun inkomen met het werk voor
(New) Safina en werd er in 2009 een microkredietfonds opgericht voor de RAOvrouwen. In 2011 bestond de groep al uit zo’n 60 vrouwen. De gemeente in
Wageningen heeft regelmatig gecollecteerd om dit fonds aan te vullen. De vrouwen
gebruiken het geld voor onderhoud van de eigen huizen, daken, schoolgeld voor de
kinderen, begrafenissen of om spullen te kopen die ze op de markt doorverkopen.
Een ander voorbeeld is dat van Pendo Kidiro. Doordat zij een thuis vond in Safina,
was zij in staat lerares Engels te worden en gaf zij (tot nu toe) les aan 250 kinderen
uit arme families.
In 2007 vindt het voorbeeld van Safina navolging door USAID in een programma
genaamd ‘PactTanzania – Jali Watoto’. In dit project werden weeskinderen in 23
dorpen gedurende 21 maanden ondersteund. Bij de start van dit programma waren
de Safina kinderen op tv te zien en zongen voorlichtingsliedjes over HIV/aids zongen.

2008

Accent op scholing

In 2008 zijn de investeringen in het huis afgerond.
Geleidelijk aan werd er al steeds meer aandacht gegeven
aan scholing van de kinderen. Een opleiding is belangrijk,
omdat de werkeloosheid in Tanzania relatief laag is voor
geschoolden. Op een oproep om ook schoolkosten te
sponsoren werd zo enthousiast gereageerd, dat er meer
geld ontvangen werd dan voor de Safina kinderen nodig
was. Er is toen besloten om een deel van het ontvangen
geld te besteden aan onderwijs voor de kinderen uit de
omliggende dorpen, die door de RAO-vrouwen gevolgd en
geholpen worden.
37 Kinderen die in (New)Safina wonen of woonden en
76 kinderen buiten Safina zijn tot nu toe met scholing
ondersteund. Van deze kinderen hebben er 23 alleen
basisonderwijs genoten (veelal Safina kinderen), 67 kinderen
hebben ook voortgezet onderwijs kunnen volgen en 23
kinderen hebben een basisberoepsopleiding gevolgd. Voor
een enkeling werd geprobeerd een andere oplossing te
vinden, zoals bijvoorbeeld de financiering van een eigenlijk
te dure opleiding tot verpleegkundige.

2009

Elk kind een eigen opbergkist

Er is voor alle kinderen een prachtig beschilderd kistje
gekocht, waarin ze hun persoonlijke bezittingen op
kunnen bergen. Ook is er weer geld om gereedschap
voor de beroepsopleidingen te kopen.

2010 Zonne-energie installatie
en 10 fietsen

Een grote verbetering van het leven biedt de zonneenergie installatie, die dankzij de gift van een genereus echtpaar aangelegd is. ’s Avonds is er voortaan
licht in huis. Leah schreef: “De kinderen waren verrast,
toen ze zagen hoe goed het huis verlicht kan zijn. Het
is zo ongelooflijk leuk om ’s avonds te studeren, nu er
licht is. Eerst was de waterpomp het beste wat er is,
nu is dat de elektriciteit volgens de kinderen.”
Ook zijn er 10 fietsen gekocht, om naar de school of
markt te gaan.

DAGELIJKS LEVEN IN (NEW)SAFINA
De leiding in het weeshuis is in handen van ‘Mama Safina’, die het dagelijks leven van
de kinderen begeleidt. Verder zijn er een bewaker, een tuinman en een kok in dienst.
Toen in 2010 bleek dat zij niet het minimumloon verdienden, was er geld genoeg om dit
recht te zetten.
De kinderen gaan overdag naar school, na schooltijd spelen ze buiten, zingen veel
samen, verzorgen het vee en maken hun huiswerk, soms onder begeleiding van een
ouder kind.
Bezoekers uit Nederland hebben de verandering kunnen zien van destijds wat
angstige kinderen naar zelfbewuste jongeren die een toekomst voor zich zien. Op school
blijken de Safina kinderen zich te onderscheiden door sociaal en verantwoordelijk gedrag,
ze lijken op een heel natuurlijke manier in staat te overleggen en mee te denken.

2011 Speeltoestellen

Het was mogelijk een speelveldje in te richten,
met een glijbaan, schommel en twee goals.

2011 Safina kan haar deuren sluiten

Het aantal kinderen dat wees wordt en daardoor opvang
buiten de eigen familie nodig heeft, neemt dankzij het
gebruik van medicijnen af. Dit had tot gevolg dat het eerste
Safinahuis gesloten kon worden en weer terug is gegeven
aan Leah’s familie. New Safina biedt in 2011 onderdak aan
18 kinderen.

2012 Lekkages

Al enkele jaren lekte het dak van New Safina.
Provisorische reparaties konden al het regenwater in de regentijd niet meer tegenhouden.
Met name de kamer waar de jongens slapen
bleef nat. De enige optie was het dak te
vervangen. In september waren de financiën
rond, eind oktober was het oude dak gesloopt
en in november 2012 lag het nieuwe dak erop.

2013 100 WakaWaka-lampen

Met speciale acties hebben de kinderen van de kinderkringen van de Arboretumkerk geld ingezameld voor op
zonne-energie oplaadbare WakaWaka lampen. Er konden
maar liefst 100 lampen gekocht worden. Leah schrijft later:
“They love the WakaWaka lamps. You should have been here
to see the fun, the excitement on their faces when receiving
the WakaWaka lamp. The cry for the lamps is so big with
every schoolchild wishing they had one for reading.”

FINANCIËN
Van 2003 tot en met 2013 zijn in Safina en New Safina in totaal 37 kinderen
opgevangen en werd de scholing betaald van 76 kinderen buiten (New)Safina.
In deze periode is een totaal bedrag van € 154.600 overgemaakt, waarvan voor
opbouw c.q. onderhoud van het huis en zaken als naaimachines, fietsen en koeien een
totaal bedrag van € 40.200, voor levensonderhoud en medische verzorging van de
kinderen € 66.700; en voor scholing € 47.700. De efficiënte hulp bedroeg gemiddeld
€ 1.400 per kind over een periode van 10 jaar.
Tot op heden is er elk jaar voldoende geld gedoneerd voor onderdak en levensonderhoud van de kinderen van New Safina. Dit ondanks de stijgende kosten van
levensonderhoud in Tanzania (€ 750 tot 2009 naar € 900 in 2013), een gevolg van
inflatie en een sterke stijging van de voedselprijzen.
De kinderen worden ouder en daarmee wordt het vervolgonderwijs een grotere
kostenpost. Het streven is om ieder weeskind een opleiding te laten volgen, echter
goede beroepsopleidingen zijn relatief duur.

2013 New Safina, ondersteuning na 2013

In New Safina wonen op dit moment 10 kinderen. Met de
afname van het aantal aidswezen zal ook New Safina
mettertijd geen opvanghuis meer hoeven te zijn. Werden in
2008 nog 392 aidswezen in 7 dorpen gemonitord, nu zijn dat
125 kinderen in 6 dorpen.
Wij willen deze kinderen blijven ondersteunen. De 12 RAOvrouwen die dit doen, kennen de situatie van de kinderen goed.
Ze zorgen voor oplossingen als het niet goed gaat, bijvoorbeeld
door opvang te bieden als een oma niet langer voor haar
kleinkinderen kan zorgen of door een school-uniform te geven,
zodat een kind niet van school wordt gestuurd.

In 2006 is Frits Groeneveld vanuit
de Doopsgezinde Zendingsraad op
bezoek geweest in Tanzania en hij
schreef over het project:

“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.”

Steun

Uw steun blijft de komende jaren nog nodig. Mocht u dat willen, dan kunt u bepalen of u bij wil bijdragen aan bekostiging van de primaire levensbehoeften van een kind, dat noemen we ‘sponsoring’,
of aan scholing, dus ‘scholing’. Voor de ondersteuning van een kind is nodig: aan primaire levensbehoeften € 60 per maand; voor de lagere school € 50 per jaar; voor middelbaar onderwijs tussen
de € 250 en € 450 per jaar.

Donaties graag naar
NL02 TRIO 078.49.55.042
t.n.v. DG Wageningen, o.v.v. ‘Safina Sponsoring’ of ‘Safina Scholing’.

Uw geld komt geheel ten goede aan New Safina en is aftrekbaar van de belasting.
Mocht u tot financiële ondersteuning overgaan, dan ontvangt u één keer per jaar onze nieuwsbrief met daarin de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. Kijkt u vooral ook op onze
site: www.safinaweeshuis.nl. De relatie tussen de Arboretumkerk in Wageningen en de initiatiefneemsters van (New) Safina is vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Er worden
over en weer bezoeken afgelegd, we kennen elkaar persoonlijk en hebben regelmatig
telefonisch- of mailcontact.

Dank

Dank voor alle donaties aan de leden van de Wageningse en andere kerken, vrienden en familieleden die het project een warm hart toedragen, verschillende Fondsen en Stichtingen, de
kinderen en jongeren van de Arboretumkerk met hun vele acties, Doopsgezind Wereldwerk,
gulle gevers aan een specifiek doel (zoals de waterput, zonnepanelen of opleiding) en aan
degenen die bij gelegenheid van een eigen jubileum of afscheid geld gaven.

