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Jaarverslag Stichting Vrienden van Tanzania 2009

Een terugblik
Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft Stichting Vrienden van Tanzania (SVVT) een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. In 2000 was er ‘slechts’ sprake van individuele hulp op ad hoc
basis aan kinderen die het slecht hadden en die wij met medische en/of educatieve
ondersteuning trachtten te helpen. Onze onvolprezen Joyce Sagala was toen al ruimschoots
betrokken, evenals haar Arumeru Women Support Group waarmee ze zoveel goed werk
verricht. Kikatiti Happy Watoto Home was slechts een bouwvalig huisje waar toentertijd 15
weeskindertjes waren ondergebracht. In dat jaar wisten we € 20.000 aan sponsorgeld bij
vrienden en familieleden bijeen te brengen. Ter vergelijking, in 2009 hebben we ruim
€ 300.000 aan donatiegeld ontvangen, waardoor we in staat zijn gesteld een tweede, voor
ons relatief grootschalig project in Ngorika op te starten.

Met Good Hope in Ngorika
2009 was een jaar van herbezinning, waarin we een nieuwe strategie hebben uitgezet waar
we ons de komende jaren op zullen gaan concentreren. Onze herziene missie luidt:
“Weeskinderen en andere kansarme kinderen in de regio groot Arusha in Tanzania te helpen
bij het ontplooien van hun talenten”. SVVT bereikt dit doel door:
- Het bieden van onderdak en verzorging aan weeskinderen in door SVVT beheerde
weeshuizen.
- Het bieden van Engelstalig onderwijs (waar mogelijk op SVVT beheerde scholen) aan
deze weeskinderen en andere kansarme kinderen uit de regio.
- Het begeleiden van deze kinderen bij het vinden van hun eerste baan of het opstarten
van een eigen bedrijfje na hun scholing.
Om financieel minder kwetsbaar te zijn, is SVVT een samenwerking aangegaan met de
Duitse charitatieve organisatie ‘Förderverein Good Hope’, die tevens rondom Arusha actief is
en precies hetzelfde doel voor ogen hebben. Met hun financiële inbreng wordt nu een nieuwe
weeshuis in Ngorika gebouwd en neemt SVVT de bouw van een basisschool op hetzelfde
terrein voor haar rekening. Op termijn hopen wij samen met Good Hope tevens een
middelbare school annex ambachtschool te kunnen realiseren. De jaarlijkse operationele
kosten (personele kosten) worden door beide instellingen gedragen, terwijl SVVT
verantwoordelijk is voor het management van het gehele Ngorika project.

Kikatiti Happy Watoto Home
Bij de voltooiing van Ngorika (naar verwachting eind 2010) wordt Kikatiti Happy Watoto
Home volledig ingericht als opvangcentrum voor de allerkleinsten ( 3 tot 6 jaar) met het
reeds in 2008 gerealiseerde Montesori kleuterschooltje. Naar verwachting zullen we mogelijk
in versterkte mate de Arumeru Women Support Group steunen bij de opvang van de vele
gezinnen met kinderen, die doorgaans door het overlijden van vader en/of moeder in de
problemen zijn gekomen. Wij zorgen dat een groot aantal kinderen naar school kan blijven
gaan en ondersteunen daar waar nodig gezinnen met extra leefgoed.
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In 2009 hebben we een nieuwe manager voor onze projecten aangesteld - Walther de Nijs -,
een Nederlander die al 17 jaar in Tanzania woont en werkt en getrouwd is met een
Tanzaniaanse, de lokale taal vloeiend spreekt en goed op de hoogte is van de
leefgewoonten. Vooral deze laatste aspecten, bekendheid met de taal en de leefgewoonten,
zijn erg belangrijk voor ons omdat het communiceren in de moedertaal met de kinderen, de
families en de staf aanzienlijke voordelen kent.

Imbaseni Waterproject
Helaas is het waterproject in Imbaseni door Tanzaniaanse laksheid en dorpspolitieke
vertragingen nog steeds niet afgerond. Stukje bij beetje wordt voortgang geboekt en we
hebben de goede hoop dat het eerste schone water in 2010 zal stromen.

SVVT Bestuur
In verschillende samenstelling is het bestuur vier maal naar Tanzania afgereisd om de
voortgang van de diverse projecten zelf te monitoren. Dat blijft nodig, ondanks de goede
inzet van onze medewerkers in Tanzania en de steun van onze lokale bestuursleden van
Kikatiti Happy Watoto Home Ltd. - Joyce Sagala en Noud van Hout -, die beide weer zeer
betrokken zijn geweest bij onze activiteiten in Tanzania. De reisverslagen zijn te lezen op
onze website www.svvt.nl/nieuws.
In Nederland zijn enkele bestuursmutaties te melden. Voorzitter Derk ter Braak is na 10 jaar
uitgetreden en heeft het stokje overgedragen aan vader Jan Willem. Ook onze website
deskundige Tim van Kempen is afgetreden. Daarvoor in de plaats zijn twee nieuwe
bestuursleden gekomen – Frans Bosch en Marga van Winsen - die zich met name zullen
bezighouden met de fondswerving in Nederland. De andere bestuursleden - Matti Emondts,
Jan Priester en Jan Willem ter Braak - blijven zich vooral met de Tanzaniaanse operatie
bezig houden.

Jan Willem ter Braak, Voorzitter
Bentveld, 2 maart 2010

Financieel verslag op volgende pagina!
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Financieel verslag 2009

Bankpositie per 1 januari
Inkomsten :
5 jarige sponsorcontracten
Giften éénmalig :Individueel < € 1000
Individueel > € 1000
Stichtingen
Totaal inkomsten

Actueel
2009

Begroting
2010

€ 113.000

€ 226.688

€ 131.297
€
8.535
€ 50.320
€ 141.756
€ 331.908

€ 125.000
€
5.000
€ 30.000
€ 50.000
€ 210.000

Uitgaven :
Operationele kosten Kikatiti Happy Watoto Home (weeshuis en Kindergarten):
Salarissen
€ 14.636
Voeding
€ 15.267
Schoolgelden
€ 12.575
Overig (kleding/ medisch/nutsvoorziening) € 20.047
Totaal kosten Kikatiti Happy Watoto Home
€ 62.525
€
Aanschaf auto (50/50 met Good Hope)
Operationele kosten school (4de kwartaal)
Aanbouw KHWH/Kindergarten (voltooid)
Ngorika project :
Aankoop land
Start bouw
Opstartkosten
Totaal kosten project Ngorika

€
€
€

55.000
10.000
10.000

21.873

€ 5.357
€ 39.947
€ 2.408
€ 47.712

€ 110.000

Aankoop grond (t.b.v middelbare school incl. omheining)
Schoolprojecten
€ 11.881
Waterproject
€ 2.970

€
€
€

30.000
50.000
10.000

Speciale projecten :
Ondersteuning kleine weeshuizen en
vrouwengroepen
Ondersteuning lokale initiatieven:
AWSG school support
AWSG familie support
Watoto Foundation (2008 en 2009 )
Liso Foundation
Totaal kosten speciale projecten
SVVT kosten in Nederland

€
€

53.000
7.000

€ 24.672

€ 11.012
€ 12.778
€ 12.000
€ 4.500
€ 64.962
€
6.297

Totaal uitgaven

€ 218.220

€ 335.000

Bankpositie per 31 december

€ 226.688

€ 101.688

Stichting Vrienden van Tanzania Duindoornlaan 26, 2116 TL Bentveld, The Netherlands | ABM AMRO bank 59.21.37.678 | www.svvt.nl

-4-

Toelichting
In de bankpositie per 31 december 2009 (€ 226.688) is rekening gehouden met een
verplichting van minimaal € 110.000 t.b.v. de afbouw van de school.
Inkomsten
In 2009 is ongeveer € 135.000 ontvangen voor de bouw van de school; het geschatte
budget is € 150.000.
Uitgaven
Ngorika project : medio 2009 is een aanvang gemaakt met de bouw van de school.
Oplevering wordt verwacht medio 2010. In 2010 verwacht SVVT grond aan te kunnen kopen
ter voorbereiding voor de bouw van een Engelstalig middelbare school.
KHWH weeshuis : de kosten zijn binnen het budget gebleven en voor volgend jaar
verwachten wij een kleine daling ingevolge de uitstroom van de 7-12 jarigen, de instroom
van 3–7 jarigen en het effect van de samenwerking met de Good Hope Foundation.
Ondersteuning lokale initiatieven : het gaat hier om financiële ondersteuning aan de AWSG
groep, de Watoto Foundation en Liso.
Arumeru Women Support Group (AWSG) : zet zich in om kansarme kinderen een
schoolopleiding te laten volgen. De groep wordt gerund door onze sociaal werkster Joyce
Sagala. Het is ons streven deze groep in de toekomst te blijven ondersteunen en deze zelfs
te verhogen temeer daar wij sommige van onze weeskinderen via deze groep in de
toekomst onderwijs willen aanbieden.
De familiesupport betreft de éénmalige bouw van 2 huisjes t..b.v. armlastige grote families.
Watoto Foundation : wordt gerund door Noud van Hout. Noud is onze “bouwmeester “voor
het waterproject, de schoolprojecten en nieuw te bouwen school. Zijn foundation runt een
opvangcentrum en ambachtschool voor straatkinderen.
Liso Foundation : werd gerund door onze nieuwe KHWH manager en betreft een éénmalige
schenking voor de aankoop van lesboeken.
Schoolprojecten: in lijn met onze strategie zijn wij gestopt met de bouw van klaslokalen. Het
betreft hier de afbouw van de laatste klaslokalen. Het is wel de bedoeling om bestaande
lokale scholen in de omgeving van Ngorika in de toekomst te blijven voorzien van
lesboeken.
Speciale projecten : de ondersteuning van vrouwengroepen en kleine weeshuizen zal in
2010 worden afgebouwd waar mogelijk.
Waterproject (start project 2007) : op de bouw van de laatste watertank en aanschaf van
een waterpomp is dit project klaar en hopelijk stroomt er schoon water ergens voorjaar
2010.

Jan Priester, Penningmeester
Bloemendaal, 2 maart 2010
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