
Sponsor worden?
1. Algemene jaarlijkse ondersteuning voor scholing en opleiding van de Safina 

kinderen en andere jongeren in Shirati en omgeving: ieder bedrag is welkom. 
2. Geoormerkte jaarlijkse financiering van beroepsopleiding voor specifieke kin-

deren. Liefst minimaal €500 per jaar. Omdat we de kinderen de zekerheid willen 
geven dat ze de opleiding af kunnen maken, stellen wij een toezegging voor 
meerdere jaren zeer op prijs.

Uw donaties (aftrekbaar van belasting) zijn van harte welkom op  
NL02 TRIO 078.49.55.042 t.n.v. penningmeester Arboretumkerk Wageningen o.v.v. 
Safina Plus Opleidingsfonds.

Meer informatie?
Deze nieuwsbrief geeft slechts een impressie van de ontwikkelingen. Mocht u meer 
willen weten neem dan contact op met Annemarie Hekkers. 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

 SAFINA PLUS
Opleidingsfonds in Shirati, Tanzania

Achtergrond van het Safina Plus Opleidingsfonds in Shirati, Tanzania

Het Safina Plus Opleidingsfonds is het vervolg op het Safina Weeshuisproject in Shirati 
Tanzania. Zestien jaar lang werden in twee Safina huizen kinderen opgevangen waar-
van de ouders aan aids overleden waren. De kinderen vonden daar allereerst een thuis: 
onderdak, eten, verzorging en mensen die er voor hen waren. Daarnaast werd aan ieder 
kind ondersteuning geboden voor lokale scholing en, als daarvoor goede kansen waren, 
financiering voor een beroepsopleiding. Pas als de kinderen daarmee op eigen benen 
konden staan, beschouwden de begeleiders en sponsoren van de kinderen hun taak 
als afgerond. Ook werden in Shirati en omgeving via de vrouwengroep van de Rural Aid 
Organisation (RAO) in 7 dorpen weeskinderen ondersteund die wèl bij familie konden 
wonen. Regelmatig werd aan deze kinderen voedsel, schooluniformen, schoolgeld of 
leermiddelen verstrekt. Zo kwam het Safina project de hele gemeenschap ten goede. 
Leah Makoyo, de initiatiefneemster van het Safina project, beschreef het eindresultaat 
kort en krachtig in haar bedankbrief bij sluiting van het weeshuis: “Door jullie steun via 

Ook Truphena heeft het geluk een Nederlandse sponsor getroffen te hebben die haar 
universitaire opleiding tot arts financieel garandeert. Truphena’s ouders stierven toen 

ze 7 jaar was. Ze groeide op bij een tante in een 
dorpje in de buurt van Shirati. Ze is de jonste van 5 
kinderen, waarvan er twee overleden zijn. Truphena 
was bij de eindexamens van de middelbare school 
in 2014 de eerste van haar klas en een van de besten 
van Tanzania. Ze schrijft: “I had a dream of becoming 
a doctor ever since I was a child and at this moment I 
am happy because my dreams are coming true and I 
still dream of specializing to become a gynecologist 
so as to help my fellow women as most women in 
my country have no access to sufficient health servi-
ces.” Zij studeert nu aan de Hubert Kairuki Memorial 
University in Dar Es Salaam.
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