Stichting
IDA-Mabogini

De Stichting IDA Mabogini stelt zich tot doel het leveren van
een bijdrage aan onderwijsmogelijkheden voor kinderen van de
lokale bevolking in Mabogini, een dorp in Tanzania, waarvan de
ouders c.q. verzorgers de financiële middelen hiertoe niet
hebben, gericht op primair onderwijs en zo mogelijk gevolgd
door een beroepsopleiding.

Februari 2012

Na een kleine week vol van uitbundigheid, drinken, eten en prachtige
uitdossingen, genaamd het Carnaval, is nu de tijd van Vasten aangebroken.
Carnaval is niet alleen meer voorbehouden aan de katholiek gelovigen. Het is
zeker in het Zuiden een feest voor iedereen, die ervan houdt. En diegenen, die er
niet van houden, blijven gewoon thuis, ontvluchten het, gaan op wintersport of
zoeken de zon op.
Maar wat je ook doet of waar je ook bent, met die dagen is nergens gebrek aan.
Je doet er energie op voor de Vastentijd, die wel 40 dagen duurt en waarin je
maar heel weinig en sober mag eten.
‘Vasten’, een bijzonder iets. Volgens mij zijn er niet zo heel veel mensen meer
die hieraan doen, niet onder katholieken en niet onder anderen. Ik heb ooit in
mijn werk iemand ontmoet, die zich er heel consequent aan hield gedurende die
periode. Het was er maar één en nadien heb ik geen mensen meer gesproken,
die dit ook deden. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen.
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‘Vasten’ een volgens mij wat uit de tijd geraakt woord (en begrip) in ons land.
Hoewel, als ik zo om mij heen kijk, zie ik eigenlijk wel wat mensen voor wie het
niet verkeerd zou zijn. En als ik heel eerlijk ben, zou het ook voor mij wel goed
zijn. Maar ‘Vasten’ is toch wel erg moeilijk. Je moet het bijna in je eentje doen.
Ook dat is een punt. We willen wel ‘vasten’, misschien beter gezegd ‘afvallen’,
maar niet helemaal alleen. We hebben er graag ‘publiek’ bij. Daarom wordt er
door de volwassenen wel ‘gevast’ in Tv-programma’s als Obese of zelfs voor
kinderen in ‘Help mijn kind is te dik’. Dan is daar publiek bij en dat maakt het
waarschijnlijk toch iets minder zwaar.
Wij zijn inmiddels met dit soort programma’s vertrouwd geraakt (of je er nu wel
of niet naar kijkt.) Misschien kunnen we zelfs zeggen dat we er aan gewend
geraakt zijn. Borden met enorme hoeveelheden snacks en voedsel worden naar
‘binnen’ gewerkt. Onvoorstelbaar.
Als ik dan aan de ruim 70 kinderen in Mabogini denk, die niet elke dag te eten
krijgen/hebben, dan draait mijn maag zich toch een beetje om. Zij gaan vaker
naar bed met een rommelende maag van de honger en niet van de overvloed,
omdat er geen of te weinig geld is bij de ouders, moeders, verzorgers om
dagelijks eten te kopen.
Als je je een beetje kunt inleven in hun ‘hongergevoel’ en je je kunt voorstellen
dat ook zij naar Publiek snakken, dat hen aandacht geeft in de vorm van
ondersteuning, help dan de Stichting Ida-Mabogini met een donatie. Voor iets
minder dan € 100,-- kan een kind een jaar naar school en naar school gaan,
betekent ook elke dag één maaltijd. Als jij iets uitspaart met het Vasten of met
wat dan ook, geef dit dan bijv. aan Fatuma, Omar en Maria, die zo graag iets
willen eten en ook naar school willen gaan. Stort het op de Bankrekening
39 03 64 541 bij de Triodos Bank, Zeist t.n.v. Stichting Ida-Mabogini.
Maak er een ‘traditie’ van, net zoals het Carnaval in ons land.
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Wat kun je verder nog lezen in Nieuwsbrief Nr. 6 na deze inleiding:
Algemene informatie m.b.t. het onderwijssysteem
en salariëring van leerkrachten

Blz. 3-4

Wetenswaardigheden

Blz. 5

Hoe gaat het met de jeugd,
die door de Stichting gesponsord wordt

Blz. 6-10

En hoe is het nu met Thomas, Neema en Paulo John

Blz. 10-11

Algemene Informatie m.b.t. onderwijs e.d.:
Tijdens mijn verblijf vorig jaar bezocht ik een Overheidsdienst voor Onderwijs,
waar Novatus (intermediair voor de Stichting in Moshi) werkzaam is geweest
gedurende enkele maanden. Er werd mij verteld dat Tanzania een leerplichtwet
heeft. Het is echter een groot land en strenge controle hierop is lang niet altijd
mogelijk, maar steekproefsgewijs wordt het wel uitgevoerd. Ouders kunnen een
boete krijgen als hun kind niet naar school gaat.
Er zijn veel scholen in dit land. Als er veel kinderen in een dorp en omgeving
wonen, kunnen ouders aan de Overheid om een school vragen. Zijn de criteria
voldoende dan wordt een school gebouwd. De Overheid zorgt dan voor
schoolgebouwen, leerkrachten en minimaal lesmateriaal. Al wat scholen meer
willen, daar moeten ze zelf voor zorgen. Zo gaat het en de mevrouw van de
Overheidsdienst is dan ook heel blij met alle kleine beetjes hulp (uit het
buitenland) om de scholen te stimuleren en te helpen. Ook met het initiatief van
de Stichting Ida-Mabogini.
De Primary School (onze basisschool) bestaat uit 7 klassen (Standards
genoemd). De overgang van de ene klas naar de andere wordt met examens
uitgevoerd. Je kunt niet blijven zitten. In Standard 6 worden de kinderen volledig
voorbereid op de examens in Standard 7. Heb je de examens in Standard 7 niet
met goed resultaat afgesloten, dan zijn verdere schoolmogelijkheden niet meer
aan de orde. Je kunt in de loop van de jaren geen klas overdoen. Het kind gaat
dan van school. Hoe triest ook, het is dan einde verhaal.
Kom je wel met goede resultaten door de examens van Standard 7, dan kun je
naar de Secundary School. Daar leer je o.a. Engels, wat naar mijn mening erg
belangrijk is in de communicatie met anderen dan de dorpsgenoten. Voor mij
was het heel belangrijk dat er jongelui waren, die een paar woorden Engels
konden spreken. Helaas zijn het er in Mabogini maar heel weinig.
De Secundary School vraagt echter weer hogere lesgelden, die vaak moeilijk zijn
op te brengen door de ouders/verzorgers.
Een jaar schoolgeld voor de Primary School is inmiddels behoorlijk opgelopen.
Was het in 2009 nog omgerekend ongeveer € 65,--, inmiddels is het plusminus €
95,--. * (Het is in Tanzania ook allemaal veel duurder geworden!). In dit
schoolgeld zitten o.a. posten voor voeding, uniformen, lesboeken en andere
zaken. In Nieuwsbrief Nr. 2, blz. 4, www.Ida-Mabogini.nl , is een brief
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hieromtrent opgenomen.
De ouders kunnen het schoolgeld in termijnen betalen, maar soms/vaak laat
betaling lang op zich wachten. Het gebeurde op een dag, dat ik een afspraak
had gemaakt bij de Muungano School om te helpen met het uitdelen van de pap.
Twee uur van tevoren werd de
afspraak afgezegd omdat er niet
voldoende maïs en bonen waren om
het middagmaal te bereiden. Ik heb
toen gezien dat kinderen naar huis
werden gestuurd om het schoolgeld op
te halen.
Deze gang van zaken verbaasde mij
behoorlijk en ik wilde daarvan wel iets
meer weten. Uitvoerig heb ik met
Novatus gesproken dat het toch een
heel bedrag is voor ouders/ verzorgers van de kinderen om op te hoesten. Het
schoolgeld is op dit moment (sept. 2011) ongeveer Tsh. 190.000,--. Het is nog
niet helemaal bekend, het wordt door de Overheid vastgesteld. Volgens Novatus
kunnen veel mensen hier werken. 'Als je wilt, kun je hier werken' is zijn motto.
Met op het land werken kun je ongeveer Tsh. 3000, -- per dag verdienen. Ben je
bereid om in de rijstvelden wat meer te doen dan het simpele werk dan kun je
ongeveer Tsh. 5000,--per dag verdienen.
Als ik dan uitga van 25 dagen in de maand werken, dan kom ik op een inkomen
van Tsh. 75.000,-- - Tsh. 125.000 (= plusminus € 36,-- tot € 59,--).
Om een kind naar school te laten gaan, heb je dus bijna 2 maanden inkomen
nodig. Je zult dan maar een paar kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben,
wat hier absoluut niet ondenkbaar is. Langs welke 'nederzetting' je ook komt of
welke 'verlaten uitziende' plek je ook passeert, altijd komen er wel een paar van
die donkere 'urretjes' tevoorschijn. Niet te geloven vaak. Volgens Novatus is dat
dus ook een groot probleem. Geboortebeperking zou buitengewoon gewenst zijn.
Hiervoor is bewustwording noodzakelijk en dat is niet het meest eenvoudige hier.
Als laatste iets over de salariëring van leerkrachten. Een docent met een
afgeronde universitaire opleiding begint met een salaris van rond de Tsh.
400.000,-- (€188,--). Het kan oplopen tot plusminus Tsh. 600.000,--. Deze
afgestudeerde docenten gaan vaak naar Private Schools. Daar verdienen zij meer
dan op Government Schools. De anderen worden door de Overheid ergens
geplaatst en dit kan heel ver weg zijn van hun geboorte- of opleidingsplaats. Ik
sprak een herintredende onderwijzeres, in de steek gelaten door haar man, met
3 schoolgaande kinderen, die een salaris verdient van Tsh. 120.000,--. Hiervan
wordt schoolgeld voor haar kinderen ingehouden, waardoor er Tsh. 88.000,-overblijft voor eten, kleding en andere huishoudelijke zaken. Geen vetpot dus.
Nu zijn de kosten van levensonderhoud wel lager dan bij ons, maar toch....!! Het
is hier voor heel veel mensen sappelen om te overleven. Ik praat dan niet over
'leven', maar echt 'overleven'. En zeker hier in Mabogini op het platteland.
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* Op 28 februari 2012 was de koers € 100,-- is Tsh. 213060,50
Wetenswaardigheden:
In de laatste Nieuwsbrief Nr. 5 van december 2011 sprak ik over het
voedingsproject voor de Muungano School.
De heer
Steve Mworia heeft woord gehouden en heeft voor stukken land gezorgd, die
goed zijn opgenomen in het irrigatiesysteem. Twee weken geleden is er
begonnen met het bewerken van de grond en voor zover ik goed ben
geïnformeerd, zijn ze nu (eind februari) begonnen met het planten. Het was de
afgelopen weken erg warm en droog, maar een paar dagen geleden heeft het
weer even wat geregend. Er is een contract naar Novatus gestuurd met de
afspraken. Het is de bedoeling dat we dit ondertekend terug ontvangen. Een
scan ervan staat hieronder.
Summary of agreements on the maize project and the sponsoring
by the IDA MABOGINI FOUNDATION ROERMOND
In order to start a maize project for the benefit of the MUUNGANO PRIMARY
SCHOOL we talked things over and decided to do the following:


renting plots (5 acres) for growing maize. Costs are almost 4.000.000
shilling. (details on the list of costs; supplement)

 trying to make a profit out of the maize project in cooperation between
Joke de Vries (Foundation Ida-Mabogini, Roermond/the Netherlands
Novatus Mushi (coordinator of Foundation Ida-Mabogini in
Mabogini/Tanzania
Mrs. Ana Nyaki (Headteacher of the Muungano
Primary School in Mabogini
Mr. Dr. Steve Mworia (adviser in some
parts of the project.
Sponsoring of 4.000.000 shilling by Ida-Mabogini Foundation for one year.
 Mr. Novatus Mushi will supervise the whole project; he will be in charge for
the details we agreed upon; he will be the person who reports to Joke.
 The amount sponsored by Ida- Mabogini will be spent on the items as
shown in the list of costs (see supplement).
 25% of the profit is to be reserved for schoolfees for the poor.
 75% of the profit is to be invest in the continuation of the maize project or
otherwise after evaluation. The decision will be made between Joke de
Vries, Novatus Mushi, and if necessary and wished also by Steve Mworia.
Please confirm with your signature and date.
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cc to Mr. dr. Steve Mworia
date:
signature
Mr. Novatus Philip Mushi

Mrs. Ana Nyaki

Zodra het getekend terug is ontvangen, wordt het in de e.v. Nieuwsbrief
geplaatst.
Nu verder met
Hoe gaat het met de kinderen?
ANA EDESS

(deze foto is genomen in 2010)

Zij zit vanaf schooljaar 2010/2011 in ons
programma.
Het gaat goed met haar. Vanuit de school, met
name door Monica Chengula, Hoofd van de James
Ole Millya School, wordt er goed op haar gelet.
De omgeving waarin zij woont, is moeilijk voor
haar. Zij is wees en woont bij een alleenstaande
vrouw, die geen familie van haar is, maar voor haar
zorgt voor zover dit mogelijk is. Ana moet het echt
vanuit haar eigen kracht hebben en dat is niet altijd
eenvoudig. Zij vindt het fijn op school
en kan ook goed meekomen. De zorg
en aandacht vanuit de school is
onontbeerlijk voor haar. Zij zit nu in
Standard 6 en gaat in schooljaar juni
2012 naar Standard 7.
De schoolkosten voor 2011/2012 zijn
nu nog voor haar plusminus Tsh.
218.000,--. In Standard 7 zullen deze
kosten hoger zijn. Zodra er meer
examens worden afgenomen

Ana in september 2011 met kip als bedankje.

(het begint al in Standard 6), worden de schoolkosten verhoogd. Dit wordt vanuit
de Overheid opgelegd.
Ana bracht een kip mee om te bedanken voor de support dat zij uit Nederland
heeft gekregen en nog lang hoopt te krijgen.
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SAID HAMIDU
Said in 2010

Said met een ouder broertje in september 2011

Said samen met zijn Oma, september
2011

Said woont samen met een ouder
broertje en nog een paar andere
neefjes bij hun grootouders in een
heel klein huisje. Ze slapen met z’n
allen op de grond van zand. Hun
ouders zijn overleden. Opa probeert
wat te verdienen in de landbouw en
met het maken van stenen. Het is
niet een echt motiverende
omgeving voor Said, maar hij vindt
leren fijn en leuk. Hij begrijpt snel. Hij zit in Standard 5. Zijn schoolkosten zijn
nu Tsh. 160.000,-ESTER OMARI

In 2010 Ester Omar 2e van links.
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En dit is Ester in oktober
2011

Halverwege 2011 werd
Ester Omari ook financieel
ondersteund door de
Stichting. Ester is een
Masai-meisje. Haar ouders
zijn gescheiden, haar vader
zit gevangen in verband met het stelen van een koe. Scheiding en diefstal zijn
zeer ontluisterende situaties voor de Masai. Er wordt een hoge straf verwacht
omdat er geweld aan te pas is gekomen. De Masai hebben heel lang hun eigen
territorium gehad en gekoesterd, maar door droogte en verstedelijking worden
zij meer en meer verdreven van hun oorspronkelijk land. Steeds meer van dit
soort gebeurtenissen doen zich voor.
Ester woont bij een alleenstaande vrouw, maar door Monica Chengula (directeur
van de James Ole Millya School) wordt gezocht naar een andere plek voor haar.
Ester zit daar niet goed, er wordt vaker misbruik van haar gemaakt, waardoor zij
regelmatig te laat op school komt.
Ester is een slim meisje en vindt leren leuk. Zij zit nu in Standard 5.
De schoolkosten zijn Tsh. 160.000,--.

RUKIA HALIFA MTUNGUJA
In dit schooljaar 2011/2012 wordt zij voor de eerste
maal door de Stichting gesponsord. Zij zit in Standard
5. Zij leeft met haar moeder in armoedige
omstandigheden. Haar vader heeft hen al heel vroeg
verlaten. Rukia was nog een baby. Zij heeft hem nooit
gekend en niemand weet waar hij is. Volgens Monica is
Rukia een intelligent meisje. Zij heeft mij daarom aan
het eind van mijn verblijf gevraagd of de mogelijkheid
van financieel support voor Rukia zou kunnen bestaan,
wat dus gehonoreerd is. Rukia zit in Standard 5 en haar
schoolkosten zijn Tsh. 160.000,--

BILSON BUMIJA
Tweeënhalf jaar geleden
overleed de vader van
Bilson. Door deze
ingrijpende gebeurtenis
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bleef het gezin in verdriet, maar ook armoede achter. Bilson heeft nog 2
broertjes. Een oudere en een jongere. De moeder kan met werk de schoolkosten
voor de oudste net betalen, maar voor Bilson, die ook al op school zat, dreigde
de situatie dat hij eraf moest wegens geldgebrek. Om daarbij niet te spreken
over gebrek aan voedsel. Met de sponsoring van zijn schoolkosten (Tsh.
160.000,--) hebben wij voor hem de situatie voor dit jaar veilig gesteld.
GLORIA LEONARD MVUNGI
is een 22-jarige jonge vrouw. Zij heeft de Primary School
afgemaakt en was geselecteerd voor de Secundary School.
Haar ouders konden dit niet betalen. Zij bleef dus thuis. Zij
heeft een poosje als dienstmeisje in Mwanga gewerkt, maar
werd daar erg misbruikt. Haar moeder overleed en zij is naar
huis gegaan om voor haar vader te zorgen. Haar vader doet
allerlei klusjes in de omgeving en zou zo graag zien dat zijn
enige dochter een vak kon gaan leren, waardoor zij zichzelf
in de toekomst zou kunnen gaan onderhouden. Een volledige
opleiding kan hij niet voor haar betalen.
Ik ben in contact gekomen met zusters van De Graal in Moshi, die daar een
Huishoudschool hebben en Gloria zou daar, ondanks haar leeftijd, een
vakopleiding voor koken en naaien kunnen volgen. Zij kan daar intern wonen. De
afstand tussen waar zij woont met haar vader (echt in the middle of nowhere) en
daar waar de opleiding is, is te groot om dagelijks te bereizen. Zij is in ons
programma als één van de twee eersten voor een vakopleiding opgenomen.
De kosten voor deze vakopleiding plus het wonen plus examengeld aan het eind
van het eerste jaar bedragen per jaar Tsh. 780.000,--. Andere bijkomende
kosten worden door haar vader betaald.
Gloria is er op 17 januari 2012 met haar opleiding begonnen. Voorafgaand had
zij een toelatingsgesprek, waar zij zeer gemotiveerd is uitgekomen. De school zal
de Stichting op de hoogte houden van haar vorderingen.
En dan als laatste
HIZA HAMISI
Hiza met het rode T-shirt.
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2011

Hiza, een 23-jarige jongeman, ontmoette ik in 2009 toen ik voor het eerst in
Mabogini was. Hij was en is nog steeds een bijzonder aardige en bescheiden
jongeman. Kort na ons vertrek toen is hij uit een Mangoboom gevallen en heeft
zijn heup gebroken. Hij heeft in verschillende ziekenhuizen gelegen, is
geopereerd en gerevalideerd, maar ik schrok ongelooflijk toen ik hem in 2011
weer zag. Hij is totaal invalide en er is niets meer aan te doen. Dat is op het
platteland een leven zonder toekomst. Destijds volgde hij de Secondary School,
maar moest er door het ongeluk af. Hij kon er niet meer terugkomen. Enerzijds
omdat de afstand voor hem te ver was en anderzijds kon hij niet terug omdat hij
lang afwezig was geweest. Briefjes van doktoren zouden misschien hebben
geholpen, maar dat kost geld en dat is er niet. Dus stoppen met school en einde
toekomstperspectief. Met Novatus heb ik uitvoerig gesproken over wat wellicht
nog mogelijk zou kunnen zijn. Er kwam een computercursus uit de bus. Hiza had
daar een enorme interesse in, maar kwam niet veel verder door gebrek aan
praktisch oefenen. Novatus is vanuit zijn positie gaan informeren en heeft een
opleiding gevonden in Moshi, waar Hiza van begin tot einde zich kan bekwamen
in IT. Bij deze opleiding zit ook een Boarding School, dus het probleem van de
afstand kon hier mee worden opgelost. Familieleden dragen bij in de kosten en
de Stichting heeft voor ongeveer een derde van het totaal de kosten op zich
genomen. Hij kan met het aanbod van dit Instituut langere tijd vooruit.
Per sms’jes laten zowel Hiza als Novatus horen hoe het gaat en dat hij het erg
naar zijn zin heeft. In november 2011 is hij met een eerste cursus begonnen.
Hij is nu dus samen met Gloria Mvungi de 2 jonge mensen, die een vakopleiding
volgen. De kosten voor de Stichting voor Hiza zijn op dit moment plusminus Tsh.
500.000,--, inclusief Boarding School. Het exacte bedrag moeten wij nog horen.
En hoe is het nu met Thomas, Neema en Paulo John?

Thomas voor het hutje van zijn Oma, 2011
Neema medio 2011
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Thomas
In Nieuwsbrief 3 van februari 2011 (zie ook www.ida-mabogini.nl) vertelde ik dat
de opleiding van Thomas niet heeft geleid tot een afgerond resultaat. De
omstandigheden thuis bij zijn Oma leidden ertoe dat hij voor eten moest gaan
zorgen voor zijn Oma en zijn oudere broer Paulo John. Hij is bij tijden werkzaam
in de rijstverbouw. Tot het huren van een stukje land, liggend in het
irrigatiesysteem is het tot op dit moment nog niet gekomen. Novatus is hier nog
mee bezig. Er zijn niet altijd perceeltjes beschikbaar.
Zijn broer Paulo John was ook korte tijd opgenomen in ons programma. Helaas
was hij niet voldoende gemotiveerd om hiermee verder te gaan
Neema
Zij heeft de examens voor Standard 7 niet gehaald. Hierdoor kan zij niet verder
naar bijv. de Secundary School, die ook nodig is om daarna een vakopleiding te
gaan volgen. Voor haar zijn hiermee de opleidingskansen afgesloten.
Recente informatie vertelde dat zij is vertrokken naar Dar es Salam om bij
familie te gaan wonen. Het is de bedoeling dat wanneer zij daar een beetje
geacclimatiseerd is er gekeken gaat worden of zij alsnog naar een school kan
gaan. Zij woont dan in een ander district en dan kan het mogelijk zijn dat zij nog
wel naar school kan gaan. Dit komt dan niet meer voor rekening van de
Stichting. Soms krijg ik nog een sms’je van haar en in het laatste bedankte zij
ons voor de financiële steun aan haar.
Met deze informatie sluit ik de 6e Nieuwsbrief. Ik hoop dat je dit alles met
belangstelling hebt gelezen.Misschien heeft het ergens iets geraakt. Mocht je een
idee of suggestie hebben waarmee we de financiën kunnen laten groeien opdat
we de verplichtingen t.a.v. de kinderen en het voedselproject voor de Muungano
School (zie Nieuwsbrief 5 op www.ida-mabogini.nl) kunnen blijven garanderen,
laat dit dan alsjeblieft weten. Misschien wil je zelf wel iets doen om geld in te
zamelen, bijv. door verjaardagsgiften over te maken naar onze rekening bij de
Triodos Bank.
"Zolang er plekken op de wereld zijn waar mensen dagelijks bezig zijn met
overleven, en wij als land, als mens in staat zijn bij te dragen aan een
rechtvaardiger verdeling van rijkdom, bevinden we ons in een gelukkige positie."
Bron onbekend

Deze Nieuwsbrief wordt geplaatst op de website www.Ida-Mabogini.nl en is te
vinden onder het kopje ‘Nieuwsbrief’ als PDF-Bestand.
Ook stuur ik hem aan alle mensen, die door mij zijn opgenomen in een ‘Mailing’.
Mocht je deze Nieuwsbrief in de toekomst niet meer willen ontvangen, laat mij
dit dan weten via info@ida-mabogini.nl. Je wordt dan uit de lijst verwijderd.
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Ook kun je op dezelfde manier laten weten als je iemand anders kent die ook
belangstelling heeft voor de ontvangst van de Nieuwsbrief.
Namens de kinderen, die nu gesponsord worden en de bestuursleden Elly en
Marian dank ik jullie voor alle giften en spreek de hoop uit dat we mogen blijven
groeien met jullie medewerking. Heel fijn zou het zijn als jullie in de familieen/of kennissenkring nog wat andere mensen zouden kunnen interesseren voor
het werk van de Stichting Ida-Mabogini.
Immers, elk bedrag hoe klein ook maakt het verschil.Elke Euro telt.
Dus doe mee!!
De Stichting Ida-Mabogini is een ANBI geregistreerde Stichting. Dit betekent dat
de giften kunnen worden afgetrokken van de Belastingen onder bepaalde
voorwaarden.
Warme groet, ook namens Elly en Marian
Joke
Donaties zijn altijd welkom op
Rekening 39.03.64.541
t.n.v. Stichting Ida-Mabogini bij de
Triodos-Bank te Zeist.
Asante sana sana
heel hartelijk dank

Uiterst links op de foto
Mr. Novatus Mushi, schoolinspecteur
Distr ict Moshi Uiterst rechts: Mrs.
Monica Chengula,
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