Stichting
IDA-Mabogini
De Stichting IDA Mabogini stelt zich tot doel het leveren van een bijdrage aan onderwijsmogelijkheden voor kinderen van de lokale bevolking waarvan de ouders/verzorgers de financiële middelen hiertoe niet
hebben, gericht op basis- en zo mogelijk beroepsonderwijs in Mabogini,
Tanzania.
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Het is weer voorbij……
de warmste zomerdag van 2015, de 4e juli. De dag waarop we met elkaar stilstonden bij de 3 gedenkwaardige
gebeurtenissen, waarvoor ik jullie had uitgenodigd. Ondanks de extreme hitte is het druk geweest en we kunnen spreken van een geslaagde middag. Ook met de donaties waren wij erg blij.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Het was fijn om jullie te mogen verwelkomen
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Gasten vertelden dat het voor hen meer is gaan leven wat de
Stichting in Mabogini doet na de diapresentatie en het bijbehorende verhaal. Dit doet goed om te horen.
HUUB HEEFT HET ER MAAR DRUK MEE GEHAD OM VAN ALLE FOTO’S EEN MOOIE
PRESENTATIE TE MAKEN

Een speciaal Afrikaans ‘ kookteam’ zorgde met een Afrikaanse maaltijd voor de inwendige mens. Het was bijna
hetzelfde als ik in Mabogini heb gegeten bij feestelijke aangelegenheden. Alles wordt dan ‘ uit de kast gehaald’
om de gasten te verwennen. En dat deden ze die middag ook.

Een echte veiling compleet met veilingmeester bracht zelfgemaakte kunst aan de man en spekte op deze manier ook weer ‘ de kas’ van de Stichting.
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Wat voor mij persoonlijk heel plezierig
is geweest?!
Ik heb niet alles alléén hoeven te
doen. Een heel team heeft mij geholpen. Dat was geweldig!

Kortom, het was een gezellige,
vruchtbare maar o zo warme middag
op die 4e juli 2015.

En dan onze ‘ special quest’ Hiza
Hoe heeft hij het beleefd, zijn allereerste bezoek aan Europa, aan
Nederland?
Het begon voor hem niet echt fijn bij de aankomst op Schiphol.
Hij werd er bij de douane uitgehaald en apart meegenomen. Wij
(Anna en ik) stonden bij de gate op hem te wachten en hij kwam
maar niet. Totdat wij opgebeld werden door de marechaussee. Wij
moesten helemaal naar de andere kant van Schiphol en daar zagen
wij hem aan een desk staan, helemaal verloren in een grote ruimte.
Wat was hij blij toen hij ons zag!
En
wat was nu het probleem?
Hij sprak nauwelijks Engels, had zo weinig bagage bij hem en hij
had een gloednieuw paspoort en visum. Dit kon dus niet kloppen!
Gelukkig had Hiza van alle papieren, die de laatste tijd over en
weer waren gegaan kopieën bij zich. Dat was hem geadviseerd in
Tanzania. Daarmee bevestigde hij de vragen over zijn komst en
verblijf hier, die wij aan de marechaussee hadden verteld. En zo
kwam alles in orde.
Maar voor Hiza was dit geen prettige ervaring.
Maar in de weken dat hij hier was, heeft hij het geweldig gevonden. Nzuri, nzuri (goed, prachtig, geweldig) alleen hiermee kon hij
zich uitdrukken. Meer had hij niet tot zijn beschikking. Dat zal nog gaan komen als hij weer terug is in Mabogini. Diezelfde ervaring had ik ook ná de allereerste keer in Tanzania/Mabogini. Alles is zo overweldigend, je
hebt er geen woorden voor.
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Anna en ik zijn met hem naar Den Haag/Scheveningen, Amsterdam en het Drielandenpunt in Vaals geweest.
Ook hebben we een middag doorgebracht in het Arcuscollege in Heerlen. Frank de Vries had ons daarvoor
uitgenodigd. En hij heeft Hiza (en ook ons, hoor!) daar een enorm plezier mee gedaan. Op de afdeling van de
computers en de techniek hiervan voelde Hiza zich als de (mannelijke) ‘ Alice in Wonderland’ . Wat heeft hij
daar genoten.

Dit waren zo wat indrukken van het ‘ feest’ op 4 juli 2015.

Terug naar Mabogini. De bibliotheek c.q. Videotheek
Daar wordt verder gewerkt aan de bibliotheek c.q. videotheek. De muren staan, het dak zit erop, de vloer is
gestort, toiletten zijn gemaakt.
Er zit dus schot in. En verder wachten we af tot het helemaal klaar is
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De door de Stichting gesponsorde kinderen van de James Ole Myllia School.
Hoe gaat het daarmee? Volgens de laatste informatie van Monica (hoofd van deze school) gaat het met allemaal
goed. Ze vinden het fijn dat ze naar school kunnen gaan en dan ook de dagelijkse schoolmaaltijd krijgen.
Paulina, het 7-jarig gehandicapte meisje uit Standard I
en de 2 jongens
Catbeth
en

Dennis, beiden uit Standard V

En laten we Rukia niet vergeten. Vanaf 2012 wordt zij
gesponsord door de Stichting.

Monica is op dit moment niet in staat om mij uitvoerig te
informeren. Wegens zeer ernstige ziekte van haar vader verblijft zij al een tijdje in haar geboorteplaats Mbeya
in het zuiden van Tanzania. Zodra zij weer terug is op haar school zal zij mij inlichten, heeft ze beloofd.
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Zoals gebruikelijk voeg ik hier het financieel jaaroverzicht 2014 in, opgemaakt door de heer Jacq Lumens.
Ook hij heeft persoonlijk acte de présence gegeven op het feest. Mooi, vond ik dat!
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Mochten er ten aanzien van dit financieel overzicht 2014 vragen ontstaan, schroom niet om mij hierover te
contacten. Ten alle tijde ben ik bereid om hierop nader in te gaan.
En met deze informatie kom ik aan het einde van Nieuwsbrief 14, die ditmaal wat meer is ingegaan op het
feest van 4 juli j.l.
Ik hoop dat het toch weer plezierig was om te lezen en mocht je een idee of suggestie hebben waarmee we de
financiën kunnen laten groeien opdat we de verplichtingen kunnen blijven garanderen en waarmaken, 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. Blij zijn wij ook met een maandelijkse machtiging van
bijv. 5 euro. Dit zou de garantiestelling voor de kinderen nog iets meer kunnen waarborgen.
De Stichting Ida-Mabogini is een ANBI geregistreerde Stichting. Dit betekent dat de giften kunnen worden afgetrokken van de Belastingen onder bepaalde voorwaarden.
Donaties zijn altijd welkom op Rekening NL36TRIO 039.03.64.541 t.n.v. Stichting Ida-Mabogini bij de
TriodosBank.
Alle Nieuwsbrieven kun je terugvinden op www.ida-mabogini.nl Ook deze Nieuwsbrief wordt geplaatst op de
website en is te vinden onder het kopje ‘Nieuwsbrief, Informatie’ als PDF-bestand.
Het wordt gestuurd aan alle mensen, die door mij zijn opgenomen in een ‘ Mailing’.
Mocht je de Nieuwsbrief in de toekomst niet meer willen ontvangen, laat mij dit dan weten via
joke.de.vries@home.nl Je wordt dan uit de lijst verwijder. Ook kun je op dezelfde manier laten weten als je
iemand anders kent, die belangstelling heeft voor de ontvangst van de Nieuwsbrief.

Namens de kinderen, die nu gesponsord worden en degenen, die bezig zijn met een project, dank ik jullie voor
alle giften en spreek de hoop uit dat we mogen blijven groeien met jullie medewerking en dat de kinderen op
ons mogen blijven vertrouwen.
Asante sana sana (heel hartelijk dank).
‘ Onderwijs is niet een emmer vullen, maar een vuur ontsteken’
(Socrates)

Warme groet
Joke
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