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In mijn brief van vorig jaar november heb ik beloofd je op de hoogte te stellen
van de voortgang van de Stichting. Dit is dan de eerste inlossing van deze
belofte.
Ik begin met Thomas. Jullie weten dat hij op 7 september 2009 is begonnen in
Standard III, zoals ze daar de klassen noemen, van de Primary School
‘Muungano’ in het dorp Mabogini. Het is niet ver van waar hij woont.
Het is niet de James Ole Millya-School, waarvan de foto’s op de website staan en
waar ik geholpen heb met het uitdelen van de pap en ook een handwerklesje heb
gegeven en een liedje aan de kinderen heb geleerd
Het is een andere lagere school waar ze met speciale programma’s werken. Hij
doet het er goed en heeft het naar zijn zin. Uit informatie van de familie, bij wie
ik die 3 maanden in huis woonde, is het zelfs een jongen geworden die weer
praat en ook vaker lacht. Uit de foto’s, die ik kortgeleden van Novatus Mushi, de
schoolinspecteur met wie ik daar samenwerk, heb ontvangen, zou je dit niet
direct zeggen, maar volgens Marian Ceulemans hoor je daar ‘ernstig en keurig in
het gelid’ voor een foto te poseren. Zo doe je dat daar !

Thomas voor zijn school en met zijn 'juf’ en een paar klasgenoten
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Thomas zoals ik hem vorig jaar ontmoette

Zelf zie ik het verschil en ik hoop dat jullie dit ook zien.
Apart naast deze Nieuwsbrief stuur ik jullie een gescande brief van Novatus,
waarin jullie iets kunnen lezen over de samenstelling en situatie van de inwoners
van Mabogini. Het is gemaakt in een PDF-bestand.
Met de invulling van de website van de Stichting (www.ida-mabogini.nl) zijn we
klaar. Onze webmaster Johan heeft het geheel voltooid en hoe. Prachtig toch !..
We wachten nog op antwoord van de Belasting Dienst met betrekking tot de
aanvrage voor de ANBI-status. Zodra we daar iets meer van weten, horen jullie
dit.
Op de rekening bij de Triodosbank staat inmiddels een positief saldo. Er zal een
bedrag gereserveerd worden voor de betaling van schoolgeld van in ieder geval
de Primary School voor Thomas.
Met gevoel van vertrouwen kan gezegd worden dat Thomas een positief zicht op
zijn toekomst qua scholing kan hebben.
Op de website kun je onder het kopje ‘Bestedingen’ lezen dat er een waterpomp
is aangeschaft. Dit valt buiten de Stichting.
Eigenlijk is alles hiermee min of meer begonnen.
Op de verjaardag van een goede vriendin vertelde ik het verhaal van de
jaarlijkse schoolmaaltijd en dat de buurman daarop had gereageerd met het
aanbod om voor de groenten te zorgen op die dag. Door de grote droogte was
het wel wat ingewikkeld voor hem om de groenten op die datum (24 juli) te
kunnen leveren, maar hij was druk in de weer met handmatige besproeiing om
zijn belofte na te komen. Op deze verjaardag is toen het idee ontstaan om hem
een waterpomp te laten aanschaffen, zodat hij minder afhankelijk was van
regen. Het was het begin van de inzameling hiervoor.
Mijn eigen verjaardag volgde ook snel en ik vroeg als verjaardagsgeschenkjes
(hoe klein ook) geld om bij de waterpomp te leggen. Het nog resterende bedrag
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heb ik er aan toegevoegd. En zo hebben we met deze inzamelingen in augustus
het geld voor de waterpomp aan de buurman kunnen sturen.
Inmiddels gaat het goed met zijn groetenlandje. Hij geeft als de oogst het toelaat
vaker groenten op school. Elk jaar zal hij opnieuw de groenten geven bij de
schoolmaaltijd. En… hij kan iets meer groenten verkopen waardoor het voor hem
en zijn gezin ook iets gemakkelijker gaat.

Met dit alles heb ik, dacht ik, laten weten wat er allemaal gebeurd is tot nu toe.
Het is een geweldig resultaat alles bij elkaar en daarvoor willen wij jullie
allemaal bedanken uit de grond van ons hart en ook namens Thomas uit
Mabogini.
We hopen dat we mogen blijven groeien met jullie medewerking en inzet.
Warme groet,
ook namens Elly en Marian,
Joke

Donaties zijn altijd welkom bij de
Triodos Bank rekeningnr. 39.03.64.541
t.n.v. Stichting IDA MABOGINI, Roermond

Pole sana
heel hartelijk dank
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