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Begin 2017: de laatste kinderen hebben het Safinaweeshuis verlaten !

Het is zover, alle kinderen zijn nu ook uit New Safina vertrokken. Sloot Safina haar deuren in 2011,
nu begin 2017 hebben de laatste kinderen het huis - dat in 2005 werd geopend - verlaten. Dat
dit ook met de nodige weemoed gepaard gaat, valt te lezen in de briefjes van de laatste kinderen
die in het huis woonden en in de woorden van Mama Safina.
U ontvangt twee nieuwsbrieven, een met een terugblik op het (New) Safina Weeshuis van 2000
tot 2016 en een tweede met een vooruitblik op het Safina Plus Opleidingsfonds vanaf 2017.
In de terugblik treft u vooral woorden van dank, van de laatste kinderen in New Safina, van Lea
Makoyo –initiatiefneemster van dit project en van Sylvia Sila, Mama Safina.
Na 16 jaar ondersteuning aan de New Safina kinderen is Mama Safina naar huis teruggekeerd.
Van de kinderen die nog in het huis woonden zijn enkelen naar kostscholen gegaan. Voor de
anderen is een passend gezin gezocht. In het New Safina huis woont nu een gezin dat het huis
beheert: de waterpomp, de zonnepanelen, het vee, de speelplek. Dit doen zij totdat is besloten
wat er met het eigendom van Lea en Ziki Makoyo gedaan wordt. De 4 koeien van het Safinaproject worden gebruikt om inkomsten te genereren voor ondersteuning aan de kinderen uit de
omringende dorpen. De fietsen worden gebruikt om naar school te gaan. New Safina blijft open
voor kinderen tijdens vakanties. Lea schrijft dat de overgang van kinderen van de lokale scholen
naar kostscholen in 2016 niet eenvoudig was. Als gevolg van de veranderingen in het land door
de nieuwe regering is er geen vrije schoolkeuze meer. Lea blijft zoeken naar de beste scholen
voor elk New Safina kind.

De laatste kinderen nemen afscheid van New Safina, wat zullen ze missen?
Peris zegt dat ze het Safina thuis gaat missen en ook het samenwonen met anderen en met
name het samen zingen, spelen en naar de kerk gaan. Neema volgt al vervolgonderwijs. Ze zal

het missen niet meer terug te kunnen gaan naar Safina en daar al haar vrienden te ontmoeten.
Peter gaat naar het middelbaar onderwijs. Op Safina leerde hij alle basisschoolkennis waardoor hij
naar het middelbaar onderwijs kan. Hij schrijft dat hij zijn vrienden en Mama Safina zal missen.
Joshwa gaat in 2017 naar het middelbaar onderwijs. In Safina leerde hij lezen en hygiëne. Hij zag
open ruimte in een weids land, sloot vriendschap met lotgenoten en zal zijn kamer missen.
Nancy is in afwachting van haar selectie voor het middelbaar onderwijs. Zij leerde op Safina lezen,
koken en de was doen. Zij zal Safina missen en dan vooral de vriendschap met leeftijdsgenoten,
het vele en gratis water van de Safina bron. Ook zal ze de dingen missen die ze gewend waren voor
niets te krijgen.

Overzicht financiën New Safina 2016
SALDO 1 JANUARI 2016

€ 22.969,67

UITGAVEN
Overgemaakt naar Tanzania, waarvan:
voor sponsoring
voor voortgezette educatie
geoormerkte uitgaven - zie onder
kosten boardingschool 2016
TOTAAL

€ 10.800,00
€ 4.795,10
€ 14.351,00
€ 1.324,45
€ 31.270,55

INKOMSTEN
Eenmalige inkomsten:
* project 2016
* eigen leden + familie
* eigen collectes
* zustergemeenten
* stichtingen
Totaal

€ 601,50
€ 3.828,08
€ 378,09
€ 1.913,49
€ 722,95
€ 7.444,11

Regelmatige sponsoring totaal

€ 4.030,00

Geoormerkte steun voortgezette educatie:
* Deus
* Jusuf
* Stefani
* Enock
* Joshwa
* Truphena
Totaal

€ 1.527,00
€ 1.527,00
€ 1.527,00
€ 500,00
€ 2.900,00
€ 6.370,00
€ 14.351,00

TOTAAL INKOMSTEN

€ 25.121,11

INKOMSTEN - UITGAVEN
SALDO 31 DECEMBER 2016

€ 6149,44 negatief
€ 16.790,23

De totale uitgaven in 2016 zijn hoger dan in voorgaande jaren. Dit wordt verklaard door extra investering
in opleidingen van een aantal studenten. Deze extra kosten worden gefinancierd uit geoormerkte donaties
voor de bekostiging van deze opleidingen. Deze bedragen zijn toegenomen. Dit past in de transitie van
Safina naar Safina Plus, dat is gericht op het ondersteunen en financieren van opleidingstrajecten. De inkomsten uit regelmatige sponsoring namen ook in 2016 af, dat is een trend die zich de laatste jaren voortzet.

Mama Safina over de betekenis van Safina voor haar
en de kinderen

“Safina gaf de opgevangen kinderen op de eerste plaats kansen die ze anders niet gehad zouden hebben. Deze kinderen, die geen ouders hadden,
kregen een thuis, eten, beschutting en ervaarden saamhorigheid met andere kinderen. Het leven met andere kinderen doorbrak de eenzaamheid
waarin de kinderen verkeerden. Het Safina huis nam het gevoel weg een
wees te zijn. Samen leven bevorderde de groei en zelfwaardering van de
kinderen. Ook leerden de kinderen te delen en voor elkaar te zorgen. Veel
kinderen leerden hoe ze voor zichzelf konden zorgen, inclusief een goede
hygiëne. Daarnaast leerden ze verantwoordelijkheid te nemen in de zorg
voor het huis, de dieren en de gewassen; ze leerden hoe je dieren kunt
houden. Veel kinderen hadden gezondheidsproblemen toen ze kwamen,
zoals een opgezette buik, pijn, malaria en epilepsie. Deze problemen zijn
behandeld en dat bevorderde het welzijn en de vreugde van de kinderen.
Safina gaf de kinderen de gelegenheid een beroepsopleiding te volgen,
zodat er nu verpleegkundigen, onderwijzers, monteurs e.d. zijn.
We konden niet alle kinderen helpen op een manier die wij wilden. Sommige kinderen hadden hun persoonlijke moeilijkheden, zoals tienerzwangerschappen of opstandig gedrag, die het onmogelijk maakten om (volledig)
profijt te hebben van het Safina programma.
Het meest blij word ik als ik naar die kinderen kijk, die het programma met
succes afgerond hebben en nu onafhankelijk zijn en verder gaan met hun
carrière.
Nu, op dit moment zijn sommige kinderen op kostscholen en anderen reizen van thuis naar school. Ik heb mijn huis geopend voor al deze kinderen,
zoals ook Mrs Makoyo dit doet, totdat ze door deze periode heen zijn en
onafhankelijk zijn.
Het betekende veel voor mij dat ik mijn tijd heb kunnen geven om met
de Safina kinderen te zijn. Ik heb mijn thuis en kleinkinderen achtergelaten en kon dit dankzij de goedheid van God. Het sluiten van New Safina
was een moeilijke tijd voor mij, ik moest me los maken van de kinderen
die nog in Safina waren en naar mij keken als hun moeder. Ik moet nu
teruggaan naar mijn huis en een nieuw leven beginnen weg van Safina.
Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar God zal me in zijn genade
behoeden.
Ik dank jullie zeer voor jullie steun aan mij en aan alle Safina kinderen. Ik
bid en vraag dat jullie doorgaan met jullie goede werk: het steunen van
deze behoeftige kinderen in onze gemeenschap. Daar zijn er nog steeds veel van. Moge God
jullie de genade geven door te gaan. Ik wens jullie alle goeds, Sylvia Sila (Mama Safina)”

Hartelijk dank

Safina heeft zo succesvol kunnen zijn omdat er in al die jaren zoveel mensen bij het project betrokken waren. Het is niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar we willen graag
alle sponsoren noemen die in al die jaren immer solidair zijn geweest; de DG/NPB, nu Arboretumkerk in Wageningen, met enthousiaste mensen die dit ook weer wisten over te brengen op
de kinderen o.a. in de vorm van de Safina-zondagen; de DG Zendingsraad voor hun financiering
van de lokale benzinepomp; de Stichting Dijkverzwaring voor de financiering van de verbouw
New Safina; de DG De Knipe/Gorredijk en alle mensen daaromheen voor de financiering van
de koeien, stal en hun sponsoring; Doopsgezind Wereldwerk, voor de financiële verdubbeling

van acties op de Safina zondagen; Fonds van Zanten voor de financiering van de waterput; NPB
Bennekom; Zusterkring Baarn; de Pelgrimshoeve; St. Eucebius Kemp; RK geloofsgemeenschap
Wageningen; Huize Salland en vele anderen.
Hartelijk dank voor alle support! De resultaten zijn te lezen in deze nieuwsbrief. We hopen dat dit
ook een aanbeveling is om het Safina Plus opleidingsfonds te ondersteunen!

Hoe verder ….

Nu ook het New Safina huis gesloten is, willen Leah en wij de opvoeding van de kinderen afronden met een beroepsopleiding. Hiervoor is/blijft geld nodig. Om dit te kunnen realiseren willen
we het Safina project laten opvolgen door Safina Plus Opleidingsfonds.
Afhankelijk van de inkomsten willen we doorgaan op de weg die we al jaren volgen: op de eerste
plaats een beroepsopleiding financieren voor de laatste Safina-kinderen en op de tweede plaats
de kinderen die hulp nodig hebben uit de omringende dorpen, die gemonitord worden door
de RAO- Vrouwengroep ondersteunen in hun bassischool en met een lokale beroepsopleiding.
Het is belangrijk om ook de kinderen in de dorpen te blijven ondersteunen. Zoals we al eerder
schreven neemt het aantal kinderen dat steun nodig heeft toe, omdat veel kinderen nu afhankelijk zijn van een door ziekte verzwakte ouder. Op de derde plaats willen we met Safina Plus bij
voldoende middelen studenten (gedeeltelijk) ondersteunen bij de lokale beroepsopleidingen.
Daarnaast krijgen enkele studenten geoormerkt geld om te studeren; dit gebeurt al enkele jaren,
zoals een medische MBO en universitaire opleiding, en een post doc juridische opleiding. Voor
meer informatie verwijzen we u naar de Nieuwsbrief van het Safina Plus Opleidingsfonds.

Dankbrief van Lea en Ziki Makoyo 4 januari 2017
Beste Annemarie en iedereen die ons ondersteunde,
Ik wens jullie een gelukkig en gezegend nieuw jaar 2017.
Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om namens Safina kinderen speciale dank uit te spreken
aan iedereen die 16 jaar steun mogelijk gemaakt heeft.
Jullie steun aan 67 leerlingen, maakte het mogelijk dat de kinderen eten, onderwijs, comfortabel slapen, kleding en behandeling als ze ziek waren ontvingen.
Jullie werk zal niet door velen opgemerkt zijn, maar de Schepper zag het en zal jullie belonen
voor jullie goede daden.
Wij zagen wat jullie deden, de steun, de vreugde en hoop die jullie deze kinderen gaven,
kinderen die zonder jullie geen hoop gehad zouden hebben.
Door jullie steun via het Safina Steun Programma bouwden jullie aan werkers voor de Tanzaniaanse natie. Door het programma hebben we nu: 5 dokters (4 assistenten en 1 medical
doctor), 2 advocaten, 7 onderwijzers, 5 verpleegkundigen, 6 automonteurs, 9 kleermakers, 2
bouwvakkers, vaders en moeders die verantwoordelijk kunnen zijn en 3 werkers op kantoor.
Moge de almachtige God jullie rijkelijk zegenen nu en voor altijd, als we doorgaan het leven
van kinderen in nood aan te raken.
De uwe, in dienst van het Koninkrijk van Mensen, Leah en Ziki

Meer informatie?

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 Scholing.

