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Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de besteding van uw
donaties aan New Safina, het thuis voor AIDS-wezen in Shirati, Tanzania.
In september bezochten Anita Witlox en Paul Lips New Safina. Ze ontmoetten ook de
vrouwen van de RAO (Rural Aid Organisation) en de kinderen die steun ontvangen in
de omliggende dorpen. Deze nieuwsbrief is grotendeels gebaseerd op hun ervaringen.

Van Mwanza naar Shirati

Van het vliegveld in Mwanza naar Shirati is het ongeveer 4,5 uur rijden, waarvan de laatste twee uur over onverharde weg met veel kuilen en een prachtig landschap langs de
oevers van het Victoria meer. Langs de weg bevinden zich kleinere en grotere dorpjes; de
kleine tellen soms niet meer dan enkele hutten, met een ronde, lemen muur en een dak
van bananenbladeren, gras of golfplaat. De grotere dorpen vormen een langere rij van
bedrijfjes en winkeltjes langs de weg met héél veel mensen en veel activiteit. De huisjes
en winkeltjes zijn allemaal door bewoners zelf gebouwd, de stenen zelf gebakken van
leem. Langs de weg is er weinig verval, rondom Mwanza en in Shirati is dat wel het geval.

Bezoek aan New Safina

De kamers in het grote huis zijn ruim, de keuken (koken op hout & houtskool) is buiten,
net als de waterput. In de grootste kamer hangen de vlaggetjes en het beschilderde
gordijntje uit Wageningen. Verder staan er alleen de hoogst noodzakelijke meubels,
bedden, een grote tafel, een paar kasten en stoelen.
De kinderen kunnen het heel goed samen vinden en ook met mamma Safina. Het valt
Anita en Paul op hoe lief de kinderen met elkaar omgaan, ze maken zonder uitzondering een heel opgewekte en blije, en vooral heel saamhorige indruk. New Safina blijkt
een warme en stabiele omgeving.
De in 2010 gesponsorde fietsen worden gebruikt voor de boodschappen naar de

Overzicht financiën (New) Safina 2012 en 2013 (t/m november)
2012
Saldo 1 januari

2013

€ 22,585,00

€ 33.482,00

Overgemaakt naar Tanzania

€ 20,207,50

€ 20.907,68

waarvan voor sponsoring

€ 7.207,50

€ 10.800,00

en voor voortgezette educatie

€ 8.000,00

€ 8.615,75

voor onderhoud en investering dak (2012),
Wakawaka

€ 5.000,00

€ 1.491,93

TOTAAL UITGAVEN

€ 20.207,50

€ 20.907,68

Eenmalige inkomsten

€ 20. 971,21

€ 8.805,33

* Maatwerk

€ 4.120,00

€ 1.656,70

* DG-NPB leden + familie

€ 6.142,00

€ 4.786,37

* DG-NPB collectes

€ 1.524,00

€ 1.325,99

* zustergemeenten

€ 1.850,00

€ 1.036,27

* stichtingen

€ 1.650,00

€ 1.000,00

* overigen

€ 5.685,21

€ 4.463,25

Regelmatige sponsoring totaal

€ 6.644,40

€3 5.251,00

Steun voortgezette educatie

€ 3.215,00

€ 3 1.340,00

TOTAAL INKOMSTEN

€ 30.830,61

€ 15.396,33

waarvan voor sponsoring

€ 6.644,40

€3 5.251,00

INKOMSTEN - UITGAVEN

€.2 1118,73 -

€ 5.511,35

SALDO 31 DECEMBER

€ 33.482,00

nnb

UITGAVEN

INKOMSTEN

Opmerkingen 2013:			
De groei van het positieve saldo van 2013 t.o.v. 2012 is te danken aan eenmalige giften in 2012,
die nog niet geheel zijn overgemaakt aan New Safina. 		
Van belang is met name de extra donatie in december 2012 (farewell gift van dhr. Smitsmans
€ 4120,00, opgenomen onder maatwerk 2012)			
Regelmatige sponsoring vertoont t.o.v. 2011 en 2012 een gestage daling. Ook de structurele bijdrage
voor voortgezette educatie is t.o.v. de afgelopen jaren fors gedaald. (minus 50%).
De totale inkomsten zijn ten opzichte van 2011 en 2012 met ongeveer € 5000 op jaarbasis gedaald.

markt, die een eindje weg is. De stal staat vol met zo’n 20 koeien
en kalfjes. Er lopen veel geiten, schapen en lammetjes rond. Ze
hebben allemaal namen gekregen van de kinderen. Er zijn ook
kippen en de moestuin wordt na het regenseizoen weer in gebruik genomen.
Met de meegebrachte cadeautjes is iedereen erg blij. Er is nauwelijks speelgoed. Een van de kinderen wil graag iets teruggeven
en biedt Anita haar schoenen aan. Het kost enige overredingskracht om het meisje de schoenen te laten houden. Dan plukt
ze de enige bloem uit de tuin en geeft die cadeau. Anita en Paul
hebben een diapresentatie gemaakt met foto’s uit Nederland. Dat
blijkt een schot in de roos.

(New)Safina kinderen

In New Safina wonen op dit moment Joshua Abuso, Richard
Ouko, Joshua Lawrence, Vairson Okeyo, Nancy Joseph, Joyce
Gabries, Peris Gabriel, Norris Luke, Peter Okelo en Neem (Grace)
Oynke. Wakari Abich is net bevallen en verblijft, net als John
Ockengo bij haar extended family, Pili Ouko volgt sinds september de RAO-opleiding tot Medisch Assistent. Een gulle gever uit
Wageningen betaalt deze tweejarige opleiding voor haar.
Pendo Kidiro (zie Nieuwsbrief december 2012) heeft Engels gestudeerd, een paar jaar gewerkt voor Compassion International en
is nu lerares Engels op een middelbare school. Haar eerste kindje,
Emmanuel, werd in oktober j.l geboren en maakt het goed.
Joshua en Richard gaan aan het einde van dit schooljaar weg. Ze
doen allebei eindexamen. Richard wil leraar op een middelbare
school worden en Joshua wil graag accountancy gaan studeren.
De kinderen hebben bij aankomst in Safina vaak een zware tijd
achter de rug en naar school gaan was er meestal niet bij. Soms
leeft hun moedert nog, maar is te ziek om voor haar kinderen te
zorgen. Dit was ook het geval bij de jonge Joshua, 10 jaar oud. Hij
kwam drie jaar geleden in Safina, en zijn moeder is dit voorjaar
gestorven. Leah heeft haar begrafenis geregeld. Toen hij in Safina
kwam kon Joshua lezen noch schrijven, dat is intussen veranderd.

Kinderen in de omliggende dorpen

Anita en Paul maken kennis met de kinderen in de omliggende
dorpen die gesteund en gevolgd worden. Enkele vrouwen zijn
voor de kinderen aan het koken op twee vuurtjes met elk drie
stenen, waarop grote pannen staan. Elk kind heeft een bordje en
mok bij zich. Van veel kinderen is een of beide ouders overleden.
Eén meisje zorgt voor haar moeder. Ze kan niet naar school,
omdat ze geen geld heeft voor een schooluniform. Dit wordt
meteen geregeld en Leah overweegt om de moeder te vragen
of het meisje naar Safina mag komen. Het RAO-vrouwennetwerk
blijkt fantastisch snel en efficiënt te werken. Enkele dagen later
is er al met de moeder overlegd en mag het meisje naar New
Safina komen.

Hoewel de afname van het aantal kinderen in Safina anders
suggereert, neemt de aidsbesmetting niet af. Safina en de RAOvrouwen zullen voorlopig broodnodig blijven!

Scholing loont

Op dit moment wordt de opleiding van 30 kinderen gesponsord.
Alle kinderen van (New) Safina en de kinderen die door de
RAO-groep ondersteund worden en kunnen studeren, hebben
daarvoor tot nu toe ook de kans gekregen. In de dorpen zullen
de komende jaren meer kinderen in de leeftijd van 14 – 18 jaar
zijn, die deze kans zouden moeten krijgen. Een opleiding na de
middelbare school leidt in de meeste gevallen tot het vinden
van werk.

WakaWaka-lampen

Dit jaar hebben de kinderen van de DG-kinderkring geld ingezameld voor 100 Waka Waka-lampen; lampen die oplaadbaar
zijn met zonne-energie. Anita en Paul hadden het genoegen ze
aan de vrouwen en kinderen te mogen geven.
De RAO-vrouwen hadden van tevoren besloten welke kinderen
een lamp zouden krijgen en kregen zelf ook een lamp. Voor elk
van de zes dorpen waren er 7 lampen beschikbaar. Het uitdelen
van de lampen verliep heel georganiseerd. Extra lampen werden
gegeven aan een jonge weduwe van 25 jaar met zes kinderen
en aan een meisje dat vertelde dat ze van haar oma bijna nooit
licht aan mocht doen, omdat de kerosine te duur was. Ook een
tiental middelbare schoolkinderen uit het sponsoring programma ontvingen een WakaWaka-lamp. Leah hield enkele reserve
exemplaren. 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 lamp. The cry for the lamps is so
big with every school child wishing they had one for reading.”

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 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 NL02 TRIO 078.49.55.042 t.n.v. DG Wageningen,
o.v.v. Safina Sponsoring of Safina Scholing.

