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Nieuwsbrief  december 2012
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de besteding van uw donaties 
voor New Safina, het thuis voor AIDS-wezen in Shirati, Tanzania. Uw bijdrage gaf 
18 kinderen een thuis en onderwijs. Dit is voor hen van levensbelang; de brief  
van Pili in deze nieuwsbrief bevestigt dit. Ook wordt scholing of opleiding  
gefinancierd voor 38 kinderen buiten New Safina die door de gevolgen van AIDS  
kwetsbaar zijn en wordt er incidenteel steun geboden aan ongeveer 300  
weeskinderen die nog wel bij familie kunnen wonen. Dit allemaal via de Vrouwen 
van de Rural Aid Organisation (ROA), die de kinderen in Shirati en dorpen in de 
omgeving opzoeken en monitoren.
Zoals in het financiële overzicht te zien is, is dit jaar dankzij alle giften € 8000 voor 
scholing overgemaakt voor in totaal 56 kinderen. De kinderen in New Safina maken 
het goed. Dit jaar hebben we het grootste probleem van New Safina, het lekkende 
dak kunnen verhelpen, ofschoon door meerwerk en regenschade extra kosten 
gemaakt moesten worden.

Nieuw dak
Al enkele jaren zijn er lekkages in het dak van New Safina. Enige tijd geleden is 
geprobeerd het dak op die plekken waar het lekte te repareren, maar de kamer 
waar de jongens slapen bleef lekken (zie foto) en het hele dak moest nu ver-
vangen worden. Ook in Tanzania een dure grap; € 5000,- werd begroot door de 
aannemer.
Drek, de jongerengroep (12-13 jaar) van de Doopsgezinde kerk heeft hard 
gewerkt om geld in te zamelen voor het nieuwe dak van New Safina. Drek heeft 
met de kinderen ‘dakpannen’ geschilderd voor de verkoop. De opbrengst hiervan 
plus die van een bijeenkomst waar van alles te doen en te kopen was (taarten, 

En verder ...
Pendo Kidiro, een meisje waarvan de universiteitsopleiding 
gesponsord werd, is op 1 december in Iringa getrouwd. Zij is nu 
programma directeur ‘Compassion International’ bij een lokale 
kerk en haar man is juridisch adviseur van de stad  Mwanza.

Truphena Kidiro was bij de examens van vorig jaar eerste van  
haar klas en een van de besten van Tanzania. 

In Nederland zijn we zo gewend aan email verkeer, dat we ons vaak 
niet realiseren dat dit voor een land als Tanzania niet zo vanzelfspre-
kend is. Zo verwachtten we foto’s van Leah, die maar niet kwamen. 
Leah had echter vele uren doorgebracht met pogingen foto’s te 
versturen maar de verbinding werd vaak verbroken. Soms lukt het 
gelukkig wel, dus konden we toch foto’s opnemen in deze nieuwsbrief. 

Ander nieuws uit Shirati
Om de schooluitval van meisjes in Shirati en omgeving tegen te 
gaan werd er in april een vrouwenconferentie georganiseerd. 
De vrouw van de premier was hierbij ook aanwezig. Het doel 
was geld in te zamelen voor de North Mara Diocese Women. Zij 
willen een internaat openen voor meisjes die van ver naar school 
moeten komen. Er zijn vergevorderde plannen een gebouw, waar 
ooit leprapatiënten opgevangen werden, te verbouwen. Als alles 
goed gaat wordt het in januari geopend.

In memoriam Jetske van der Zijpp
Jetske is begin 2012 overleden. Zij was vanaf het begin betrokken 
bij Safina. Wij missen haar inbreng zeer. Ze kwam altijd op voor 
het belang van de kinderen, sociaal bewogen als zij was, maar 
wist ook fondsen te vinden. Ook was ze een fijne ‘praatpaal’  
om besluiten nog eens van een andere kant te belichten. Wij 
gedenken haar als een fijn mens waar je op kon bouwen.

Meer informatie?
Deze nieuwsbrief geeft slechts een impressie van de ontwikke-
lingen 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 exemplaren 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) blijven 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 2011en 2012 (t/m oktober)

2011 2012 opm.

Saldo 1 januari € 23,977,00 € 22.858,00

UITGAVEN

Overgemaakt naar Tanzania € 23,716,66 € 20.207,50 1

waarvan voor sponsoring € 14.450,00  €    7.207,50 2

en voor voortgezette educatie €   8.600,00  €    8.000,00  

voor  fietsen €      666,66   

voor onderhoud en investering dak (2012) €    5.000,00 3

TOTAAL UITGAVEN € 23.716,66 € 20.207,50 

INKOMSTEN

Eenmalige inkomsten € 11.  374,98 € 13.373,57 4

* DG-NPB leden + familie €    4.525,00 €    4.705,00 

* DG-NPB collectes €   1.231,79 €    1.450,62 

* zustergemeenten €    1.413,87 €    1.704,70 

* stichtingen €      666,66 €    1.050,00 

* overigen €   3.537,66 €    4.463,25 

Regelmatige sponsoring totaal €    7.770,95  €3 5.537,00   

Steun voortgezette educatie €    3.452,00   € 3 2.481,00 

TOTAAL INKOMSTEN € 22.597,93   € 21.391,57 

INKOMSTEN - UITGAVEN €.2 1118,73 - €  1.184,07 5

SALDO 31 DECEMBER € 22.858,00 nnb 

Opmerkingen 2012:   
1. Donatie sponsoring januari tm april is reeds in 2011 betaald. Is verrekend in cijfers 2011 en 2012. 
2. Bedrag voor sponsoring is lager omdat donatie januari tm april 2012 in 2011 is geboekt. 
3. Er is geld ingezameld ( € 5125,00) en inmiddels € 5000,00 overgemaakt tbv de dakrenovatie. 
4. De aktie voor het verzamelen van geld voor de dakrenovatie heeft extra inkomsten opgeleverd. 
5. Positief saldo door extra giften en lagere sponsorkosten ivm boeking en betaling in 2011. 
 

muziek, boeken, jam, schminken, schoenen poetsen en meer) 
bedroeg in totaal  € 1125,- . Met de schenking van grote bedragen 
door enkele zeer trouwe sponsors en het Doopsgezind Wereld-
werk is er in totaal € 5125,- bijeen gebracht. Hierdoor konden 
we Leah in september groen licht geven voor de start van de 
reparatie van het dak. Eind oktober was het oude dak gesloopt en 
eind november lag het nieuwe dak erop. De vervanging is echter 
niet helemaal zonder problemen verlopen. Het dak moest hoger 
geplaatst worden dan verwacht, wat extra niet begrote kosten 
aan o.a. manuren, steen en cement  met zich meebracht. Omdat 
het ook nog regende toen het dak eraf gehaald werd, werd het 
binnen een enorme rotzooi en moet er binnen en buiten nog veel 
geschilderd worden.

Met dank van Pili
Beste vrienden,
Mijn naam is Pili Ouko. Ik ben geboren op 26 augustus 1993. 
Dit jaar sluit ik de middelbare school af en ik ben hard aan het 
studeren voor mijn examens. Ik denk dat ik ze haal.
Ik woon in het Safina huis sinds ik in de 3e klas zit en ben een 
grote zus voor de jongere kinderen. Ik heb ze zien opgroeien 
en heb veel kinderen die niet konden lezen en schrijven, 
geholpen met leren. Ik en andere oudere kinderen speelden 
leraar voor hen. Ik hoop volgend jaar deel te nemen aan een 
klinische medische cursus en wil van daaruit verder gaan. Ik wil 
graag werk vinden en mijn moeder ondersteunen die gehan-
dicapt is. Mijn vader is gestorven toen ik nog een baby was, 
daarom voel ik me verantwoordelijk om mijn moeder te hel-
pen. Ik wil voor mijn moeder een huis bouwen, dat aangepast 
is aan haar handicap en een rolstoel voor haar kopen, zodat ze 
zich kan verplaatsen. Mijn moeder gaat graag naar de kerk en 
het doet me pijn, als ik zie dat ze door het hoge gras en over 
de harde grond moet kruipen om naar de kerk te gaan. Dit is 
mijn droom op dit moment.
Heel erg bedankt dat jullie, mijn sponsors, mij in staat gesteld 
hebben mijn opleiding tot hier en verder te brengen. Ik kan  
nu op mijn beurt mijn familie en anderen ondersteunen die 
hulp nodig hebben. Zonder jullie hulp zou ik niet naar de 
middelbare school zijn gegaan, die alleen bezocht wordt door 
kinderen waarvan de ouders het kunnen betalen. Ik zal de  
nederlandse sponsors mijn leven lang niet vergeten. Namens 
de andere kinderen wil ik jullie sponsors allemaal bedanken, 
die ons deze ‘eens in het leven’ kans -tijd om te leren- geven 
en in onze basisbehoeften voorzien.
Moge God jullie rijkelijk zegenen.
Jullie Pili Ouko

Pili
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