
Een huis voor AIDS-wezen in Tanzania

NEW SAFINA

 

Nieuwsbrief december 2011
In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over de besteding van uw 
donaties voor New Safina, het thuis voor AIDS-wezen in Shirati, Tanzania. Uw 
bijdrage gaf 24 weeskinderen de zekerheid van onderdak, voeding, scholing 
en ondersteunende aandacht. Dit is voor hen van levensbelang. Ook wordt 
scholing of opleiding gefinancierd voor circa 30 kinderen buiten Safina die 
door de gevolgen van AIDS kwetsbaar zijn, en wordt incidenteel steun gebo-
den aan ongeveer 300 weeskinderen die nog wel bij familie kunnen wonen. 
Dit allemaal via de RAO-vrouwen (Rural Aid Organisation), die de kinderen in 
Shirati en de dorpen in de omgeving opzoeken en monitoren.

Stand van zaken
Verhuizing   We kregen bericht van Leah dat een aantal kinderen van het eerste Safina 
huis naar het New Safina huis zijn verhuisd. De overigen zijn nu oud genoeg en zijn 
zelfstandig gaan wonen. Het eerste huis is nu terug gegeven aan Leah’s familie. Er wo-
nen nu 18 kinderen in New Safina.

Scholing   Dit jaar is € 8000 voor scholing overgemaakt dankzij alle giften. Alle kin-
deren die in Safina wonen worden in elk geval ondersteund met scholing. Daarnaast 
geven Leah en haar RAO-vrouwen 28 kinderen buiten Safina al hun schoolgeld. 

Veranderingen ten goede ...    In de loop van de tijd zijn een aantal zaken (ten goede) 
veranderd. Mensen overlijden minder snel door beschikbaarheid en het gebruik van 
medicijnen. Ook vermindert het aantal ‘kwetsbare kinderen’ in de regio. Leah schrijft dit 
toe aan een groeiend bewustzijn van en zorg voor deze kinderen door de gemeenschap 

een plek gemaakt om te voetballen, met goals en er kwam een 
schommel en glijbaan. (Nu nog hopen dat de voetbal ‘acacia-
stekel-proof’ is.) De kinderen waren er erg blij mee. Dit jaar werd 
ook een gezamenlijke picknick gehouden met alle kinderen 
en medewerk(st)ers; er werd samen gespeeld, gekaart en een 
schaap geslacht, geroosterd en met smaak opgegeten. 

Bijzonder
Momenteel zijn er 60 vrouwen in de RAO groep; vergeleken met 
de 7 die begonnen een enorme groei. Behalve het monitoren van 
zo’n 300 (wees)kinderen in de omliggende dorpen hebben de 
RAO vrouwen ook een uitgekiend micro-krediet systeem opge-
zet. Ze leggen elke week een klein bedrag in, dat wordt op een 
bank gedeponeerd en aan het eind van het jaar wordt al het geld, 
inclusief de rente in één keer uitgekeerd. Dat betekent dat ze 
het dak kunnen laten maken, of goederen voor hun marktkraam 
kopen of de school voor hun kinderen kunnen betalen. De man 
van Leah, Ziki, verzuchtte: ‘dat kunnen mannen nooit.’

Urgent: dak lekt 
Helaas, het dak van new Safina lekt. De reparatie is een grote 
en kostbare klus. Gedeeltelijke reparaties hebben nog niet het 
gewenste effect gehad. Het hele dak moet vernieuwd wor-
den. Er is een offerte aangevraagd en het gaat over ongeveer 
Tsh.10,000,000 (zo’n € 5000,-). Het idee is nu om het dak in delen 
te vervangen, te beginnen met het dak van de jongenskamer. 
We zoeken naar externe financiering.

Idee
In de zomer was er in Gorredijk, Friesland een tentoonstelling 
over Safina in de Doopsgezinde kerk. Wellicht voor herhaling 
vatbaar op andere plekken?

Meer informatie?
Deze nieuwsbrief geeft slechts een impressie van de ontwikkelingen 
in en rondom Safina. Mocht u meer willen weten: bezoek onze website 
of bel/mail ons. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief ook gebruikt om 
meer mensen te interesseren voor het project. U kunt meerdere exem-
plaren opvragen bij de contactpersoon of downloaden via de website. 
www.safinaweeshuis.nl . 

Contactpersoon: Annemarie Hekkers 0317-426640 of 
a.hekkers@planet.nl
Uw donaties (aftrekbaar van belasting) bijven van harte welkom op 
Triodosrekening 78.49.55.042 t.n.v. DG Wageningen, 
o.v.v. Safina Sponsoring of Safina Scholing.



Overzicht financiën (New) Safina 

t/m 31-12-2010 tot 01-12-2011 projectie 2011 opm.

SALDO 1 JANUARI € 21.876,00 € 23.977,00 € 23.977,00 1

Overgemaakt naar Tanzania € 21.200,00 € 23.716,66 € 23,716,66

waarvan voor sponsoring € 10.200,00 € 14.450,00 € 14.450,00 2

en voor voortgezette educatie € 28.000,00  € 28.600,00  €5 8.600,00 

en voor investeringen (solar, fietsen) € 23.000,00 € 2 2666,66  €3.3 666,66  3

TOTAAL UITGAVEN € 21.200,00 € 23.716,66 € 23.716,66 

Eenmalige inkomsten € 11.486,83  € 26.321,85 € 36.321,85

* Maatwerk € 23.920,00  € 2.2220,00 €3.333 0,00

* eigen leden + familie € 26.505,00  € 21.405,00 €3 1.405,00

* eigen collectes € 21.394,57  € 2. .666,71 €3.3 666,71

* zustergemeenten € 2.2779,05 €3 1.413,87 €3 1.413,87

* stichtingen € 21.475,00 € 2.. 280,82  €333280,82 

* overigen €5 1.433,21 € 22.510,45  € 32.510,45

Regelmatige sponsoring totaal € 25.420,00 €3 6.785,85  €3 7.135,85 4

Steun voortgezette educatie € 23.410,00  € 33.226,00 €3 3.226,00

TOTAAL INKOMSTEN € 20.316,83  € 18.434,70 € 18.784,70 

waarvan voor sponsoring €2 5.420,00 €3 6.785,85 € 37.135,85 

INKOMSTEN - UITGAVEN € 3.2883,17 - € 35.281,96 - €3 4.931,96 - 5

SALDO 31 DECEMBER € 20.992,83 € 18.695,04 € 19.045,04  

(Opmerkingen 2011:       
(1)  In januari 2011 is € 2101 toegevoegd aan het saldo ivm boeking nagekomen bijdragen 2010. 
(2)  Dit bedrag is inclusief een betaling van € 3600 voor de periode januari t/m april 2012. 
(3)  Betreft geld van een kinderactie van de kerk voor een speeltuintje voor Safina  
(4)  Het aantal regelmatige sponsors is licht gestegen     
(5)  Zonder het betaalde voorschot voor 2012 (€ 3600) is het tekort over het gehele jaar 2011  
 naar verwachting € 1331,96 
 

via NGO’s (niet gouvernementele organisaties) en de regering die 
oproept om deze kinderen te steunen. 

... problemen die blijven.    Een probleem blijft dat soms on-
dersteuning niet langdurig is. Er wordt voorzien in schoolkosten, 
-middelen en huisvesting, maar dit is niet gegarandeerd voor 
het volgende jaar. Dit geeft onzekerheid en tempert het en-
thousiasme van kinderen om naar school te gaan. Ook blijft het 
belangrijk het onderwijs aan meisjes extra te stimuleren. Slechte 
schoolprestaties van kinderen zijn vaak te wijten aan het feit dat 
veel verzorgers analfabeet zijn, zelf niet of nauwelijks naar school 
gegaan zijn en hun kinderen niet kunnen begeleiden. Ook een 
gevoel van onverschilligheid jegens de toekomst speelt een rol.
Daarom is een plek als Safina belangrijk om kinderen opgeleid 
te krijgen. Hier motiveert de omgeving de kinderen om te leren; 
er is (letterlijk) licht en tijd voor huiswerk, de kinderen zijn ver-
zekerd van voedsel en onderdak, oudere kinderen die hen na 
schooltijd helpen en een volwassene die zich om hun toekomst 
druk maakt.
Leah denkt dat het aantal ‘kwetsbare kinderen’ vooral samen-
hangt met de erg arme gezinnen waarin zij geboren worden. 
Lange termijn plannen van overheid en NGO’s (zoals kosteloos 
primair en secundair onderwijs, kosteloze gezondheidszorg en 
duurzame landbouw) zou hier verandering in kunnen brengen.

Komende schooljaar.
Het schooljaar in Tanzania loopt van januari tot december. Leah 
schrijft dat het begin van elk jaar weer een moeilijke tijd is voor 
de jeugd in Tanzania. Schoolkinderen komen in grote getalen 
langs, omdat ze weten dat er scholieren gesponsord worden. 
Opvallend is dat het niveau van de aangemelde kinderen vaak 
lager is dan de klassen waarvoor ze aangemeld worden of die 
ze al bezocht hebben. Kinderen die toegelaten worden voor 
een plaatsing in de 2e, 3e of 4e klas, blijken soms niet te kunnen 
lezen of schrijven. Deze kinderen hebben vaak in klassen boven 
hun niveau gezeten en hebben een angst om naar school te 
gaan ontwikkeld. Leah maakt een keuze welk kind gesponsord 
kan worden, dit zijn kinderen die goed kunnen leren en ook 
graag hogerop willen komen.

Niet alleen leren... ook spelen.
Met geld dat verzameld werd tijdens de jaarlijkse Safina-
spelletjes-benefiet-dag van de kinderen van de Doopsgezinde/
NPB kerk in Wageningen werd een speelterrein ingericht. Er is 
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