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Bezoek aan New Safina
Afgelopen juli bezochten Annemarie Hekkers en Jan Joost Kessler New Safina. Na een 
lange reis bereiken ze bij het vallen van de avond Shirati, waar ze nauwelijks meer iets 
herkennen. Het dorp is wel twee keer zo groot geworden; de weg naar New Safina 
blijkt echter nog even onbegaanbaar. Op het terrein lopen veel koeien en de waterput 
functioneert nog steeds uitstekend.

In New Safina wonen de twaalfjarige Nansi; Perris, Peter, Joyce en Happy, allen 13 
jaar; Joshua L. van 14 en Neema, Vairon en Novis alle drie15 jaar oud. Richard, die 20 
is volgt een opleiding voor onderwijzer en Joshua A., de oudste is 21 jaar. Niet alle 
kinderen zijn thuis. Novita verblijft tijdelijk bij Leah om haar schoolwerk wat bij te 
spijkeren, Happy is naar familie toe en ook Joshua  is er niet. De oudere kinderen  
zijn vrolijk en geïnteresseerd, de jongeren blijven wat op de achtergrond. 

Het meegebrachte fotoboek met foto’s vanaf de start van het huis en met name 
de foto’s van de kindergroepen en activiteiten van de Wageningse kerk voor Safina, 
vinden ze prachtig. Van de cadeautjes vallen de puzzels van de wereld en van Europa 
in vruchtbare aarde. Richard gaat meteen met de anderen oefenen waar Tanzania ligt. 
Volgens Leah zullen de kinderen de hele avond en volgende dagen bezig blijven met 
de puzzels en het fotoboek. 

Geheel onverwacht bleek Mama Safina een cadeau voor Annemarie te hebben: een 
schaap, als dank voor al die jaren steun aan de Safina kinderen. Dat was een ontroe-
rend moment. 

Mama Safina heeft de kinderen een veilig thuis willen bieden, waarin ze zich kun-
nen ontwikkelen tot vriendelijke, zelfstandige en verantwoordelijke mensen. Daar is 



ze zeker in geslaagd, zoals ook blijkt wanneer Annemarie en Jan Joost 
Pili ontmoeten, een ‘Safina kind’ en zus van Richard. Pili maakt een 
open en zelfbewuste indruk en het was mogelijk in het Engels met 
haar te praten. Dankzij de royale gift van een sponsor kon ze de oplei-
ding tot medisch assistent volgen. Pili heeft plezier in de opleiding en 
zou zelfs graag meteen doorgaan naar het 3e jaar, maar daarvoor moet 
ze eerst twee jaar praktijk ervaring opdoen. 

Het idee van een schaap in het vliegtuig is wel grappig, maar  
besloten wordt het dier achter te laten, zodat het geslacht kan  
worden op een feest voor iedereen die bij Safina betrokken is. 

New Safina, laatste fase
Kon Safina haar deuren sluiten in 2011, voor New Safina lijkt nu,  
10 jaar na de opening van het huis in 2005, ook de laatste fase 
aangebroken te zijn. Het aantal kinderen dat door AIDS beide ouders 
verliest, is door de beschikbaarheid van medicijnen in en om Shirati 
sterk afgenomen. Eind 2016 hebben bijna alle kinderen die in New 
Safina wonen, de lagere school afgerond, Mama Safina wil eigenlijk 
wel stoppen en tijd besteden aan haar eigen kleinkinderen en ook 
voor Leah begint het teveel te worden. 

Wanneer de kinderen naar een vervolgopleiding en eventuele 
‘boardingschool’ gaan, zou er voor 2 kinderen die nog niet helemaal 
klaar zijn met de lagere school een andere oplossing gezocht moeten 
worden en dan zou ook New Safina haar deuren kunnen sluiten;  
precies op het moment dat het Memorandum of Understanding 
eindigt. Mochten er goede andere plekken zijn voor de 3 kinderen, 
die eind 2015 nog niet klaar zijn met de lagere school, dan zou New 
Safina zelfs eerder gesloten kunnen worden. De kosten voor het 
openhouden van New Safina voor een paar kinderen zijn anders 
aanzienlijk. Voor scholing wordt zorg gedragen tot elk kind uit New 
Safina, die daarvoor de capaciteiten heeft, een vervolg- of beroeps-
opleiding afgerond heeft.

Omliggende dorpen
Is de vraag naar opvangplekken bijna geheel weggevallen, de zorg 
voor financiering van vervolgopleidingen blijft echter bestaan. Dit 
geldt zowel voor de Safina kinderen als voor de kinderen in Shirati en 
de omliggende dorpen. Het is belangrijk om ook de kinderen in de 
dorpen te blijven ondersteunen. Het aantal kinderen dat steun nodig 
heeft, neemt daar toe, omdat veel kinderen nu afhankelijk zijn van 
een door ziekte verzwakte ouder. De kinderen krijgen hulp als er echt 
geen andere mogelijkheid tot steun of financiering van hun scholing 
is. Op dit moment worden in 6 dorpen zo’n 125 kinderen gemonitord 
door 12 vrouwen van de Rural Aid Organisation (RAO). De RAO-
vrouwen zorgen o.a. voor eten of schoolkleren. Ze waren erg blij met 
het ingezamelde geld voor 10 fietsen, waarmee extra inkomsten voor 



dit soort uitgaven verdiend kunnen worden. De vrouwen overlegden 
meteen voor welk dorp de fietsen gekocht konden  
worden. De vorige 10 fietsen waren bestemd voor 1 dorp, waar veel 
vraag naar fietsen is, omdat op een kruispunt aan de weg ligt.  
De vrouwen besluiten dat nu in 2 dorpen elk 5 fietsen komen.

Safina Plus, een steunfonds voor studiefinanciering
Op dit moment worden er plannen gemaakt om het project New  
Safina, zodra het de deuren gesloten heeft, te laten volgen door 
‘Safina Plus’, een fonds dat studenten kan ondersteunen, die in een 
situatie terecht komen waarbij ze i.v.m financiële problemen buiten 
hun eigen schuld, de opleiding niet kunnen afmaken. In Shirati 
bevindt zich de beroepsopleiding tot medisch assistent (RAO-HTC) 
en sinds september ook een middelbare technische school (VETA 
beroepsopleiding). Het steunfonds gaat in eerste instantie voorzien 
in ondersteuning van studenten van de RAO-HTC, maar zou t.z.t. 
ook ingezet kunnen worden voor studenten van de VETA opleiding. 
Annemarie en Jan Joost hadden gesprekken met drie jongens die 
in zo’n situatie terecht gekomen waren. Van twee jongens waren de 
vaders niet langer in staat geld voor de opleiding te betalen door de 
mislukte tabak en maïs oogst in het gebied van Serengeti-Mara door 
uitblijvende regens. Een vader had een stuk van zijn land verkocht  
en de andere was goud gaan zoeken, maar ook dit leverde niet vol-
doende geld op. Van een derde student, die beide ouders verloren 
heeft en opgevoed werd door zijn tante, werd de tante ziek, waar-
door ook zij niet langer kon betalen.

Het steunfonds studiefinanciering past naadloos in het nieuwe  
NL en EU beleid om jongeren te ondersteunen om in eigen land 
werk te vinden.

Leuk detail, Annemarie en Jan Joost troffen bij toeval een auto-
monteur voor hun kapotte huurauto die in het verleden deze  
ondersteuning gekregen had en nu een baan heeft.

Meer informatie?
Deze nieuwsbrief geeft slechts een impressie van de ontwik-

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



Overzicht financiën (New) Safina 2014 en 2015 (t/m oktober)

2014 2015

Saldo 1 januari € 30.306,00 € 23.972,27

UITGAVEN

Overgemaakt naar Tanzania € 22.215,00 € 20.798,06

- voor sponsoring € 10.800,00 € 10.800,00

- voor voortgezette educatie € 10.500,00 € 8.098,06

- voor geiten 2014, geiten en fietsen 2015 € 900,00 € 1.900,00

Reiskosten bezoek aan Safina € 1.605,38

TOTAAL UITGAVEN € 22.215,00 € 22.403,44

INKOMSTEN

Eenmalige inkomsten € 8.592,00 € 8.329,62

• Geiten/fietsen € 2.153,30 € 1.982,57

• eigen leden en familie € 2.618,82 € 5.036,00

• eigen collectes € 575,40 € 171,05

• zustergemeenten € 1.744,48 € 1.140,00

• stichtingen € 1.500,00 € 0,00

Regelmatige sponsoring totaal € 5.954,00 € 7.345,55

Steun voortgezette educatie € 1.335,00 € 955,00

TOTAAL INKOMSTEN  € 15.881,00 € 16.630,17

INKOMSTEN - UITGAVEN – € 6334,00 – € 5773,27

Saldo per 31 oktober 2015 € 18.199,00

SALDO 31 DECEMBER € 23.972,00 NNB

Opmerkingen 2015:  
De voorzitter en haar echtgenoot hebben (dankzij een gift) in de zomer van 2015 een bezoek gebracht  
aan Safina, om de toekomst van Safina (na het aflopen van de MOU met onze kerkgemeenschap in 2017) 
te bespreken. Hierover heeft een rapportage aan de kerkraad plaats gevonden.  
 
Buiten Safina kinderen en scholing via RAO vrouwen om, worden studenten voor voortgezette 
opleiding door individuele mensen ondersteund. Hiervoor is voor schooljaar 2015  
€ 10.411,65 overgemaakt. 


