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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WIJ REIKTEN DE STOK AAN
ZIJ BEPALEN DE LAT
Zo ging het project van de bibliotheek/videotheek van start.
In 2013 ontving de Stichting een mooi bedrag van een donateur, die dit beschikbaar stelde
voor een educatief doel in algemene zin en niet alleen voor individuele kinderen. Uitgebreid overleg is hierover geweest met Novatus en er kwam een goed plan uit de bus: het
opzetten van een bibliotheek voor de kinderen van het dorp Mabogini. Het zou gevestigd
kunnen worden in schoollokalen van de James Ole Myllia School en de Muungano School.
Novatus werd gevraagd om een plan hiervoor op te stellen met de daarbij benodigde bedragen. Dit ging echter niet goed. Er kwam geen realistisch voorstel van hem, ook niet na
herhaalde verzoeken. Uiteindelijk heb ik de samenwerking met Novatus moeten stoppen.
Toen ikzelf in 2014 in Mabogini was, is het ‘bibliotheekplan’ besproken met Hiza en hij
heeft het met mij bekende jongemannen ter hand genomen. Het zou in eerste instantie
simpel gehouden worden. Het zou niet gerealiseerd worden in een school. Alle aanwezige
goederen in een school worden uiteindelijk eigendom van de Overheid. Zou
er iets in één van de 2 of in beide
scholen veranderen, dan had de Stichting geen zeggenschap meer over de
beschikbaar gestelde middelen.
Een andere mogelijkheid kwam ter
sprake. Er was een stukje gedeeltelijk
ommuurde grond beschikbaar, dat voor
het doel geschikt zou zijn.
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Een scherm, apparatuur en stoelen en er kon
video vertoond worden, zo dacht ik.
Daarbij had ik over het hoofd gezien, dat het
toch ook wel eens regent in Mabogini. Niet zo
vaak, dat is waar, maar als het regent, dan
plenst het er flink. Het zou dus handig zijn om
alles onder een overkapping onder te brengen.
En zo geschiedde.
Er is na uitgebreid overleg gekozen voor een
videotheek omdat ook de kinderen in Mabogini
niet veel meer lezen. Ook daar is de digitale wereld op dat gebied doorgedrongen. In het overleg werd de mening van Monica, het
hoofd van de James Ole Myllia School als heel waardevol meegenomen. Zij beaamde
dat er beter geïnvesteerd kon worden in een videotheek dan in een bibliotheek pur
sang. Wel komen er wat boeken ter inzage, voornamelijk voor leerkrachten.
Als kinderen het willen, is er voor hen ook de mogelijkheid, zij het in beperkte mate.
Kinderen, maar ook volwassenen kunnen er video kijken. DVD’s over het land Tanzania, over landbouw, ziektes, hygiëne, voorbehoedsmiddelen. Kortom al die onderwerpen die de kinderen en de dorpsbewoners wijzer kunnen maken.
In de vorige Nieuwsbrief zijn wat foto’s geplaatst van de bouwvorderingen en heel

recentelijk ontving ik het bericht dat het project nagenoeg klaar is en in gebruik kan
worden genomen.

2

Hiza en zijn vrienden, die met elkaar het project hebben gerealiseerd, zijn op dit moment drukdoende om de videotheek te promoten bij de scholen in het dorp en ook bij
de omliggende scholen.
Een paar foto’s van het ‘ proefdraaien’ heb ik net binnen gekregen en ik laat ze jullie
met enige trots zien. Want al heeft het heel lang geduurd, het is gerealiseerd.
Het project van Ana Thomas, waaraan de Stichting geld heeft gedoneerd voor de aanschaf van een naai- en borduurmachine, zal er ook ondergebracht worden.
Je hebt in een vorige Nieuwsbrief
kunnen lezen dat Ana zich het lot
heeft aangetrokken van jonge meisjes wonend in Mabogini, die heel
vroeg in hun vruchtbare periode
een baby hebben gekregen. Hierdoor moesten zij de school verlaten. De ‘vader’ liet zich verontschuldigen en de meisjes moeten
maar zien hoe ze het redden. Ana
heeft deze meisjes bij elkaar gebracht, een naaimachine gevonden,
een groepje gevormd en zij zorgt
ervoor dat deze heel jonge moeders
leren naaien opdat zij in de toekomst voor zichzelf kunnen gaan
zorgen door de verkoop
van de spullen, die zij maken.

Dit is het geworden en nu
maar hopen dat er veel gebruik van wordt gemaakt, dat het selfsupporting gaat worden
en dat het een belangrijk educatief middel in het dorp mag gaan worden.
Daar moeten we op vertrouwen.
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De Stichting reikte hen de stok aan, maar zij in Mabogini bepalen de lat.
(De slogan ‘Wij reikten de stok aan maar zij bepalen de lat’ is geleend van de reclame
van de NCOI.)
Met behulp van de Stichting had Monica in 2014 twee stukken land gehuurd in het
geïrrigeerde gebied om mais en rijst op te verbouwen. Met de oogst hiervan zouden de
kinderen weer verzekerd van hun dagelijkse lunch op school. De oogst heeft het
waargemaakt zoals we op de foto’s kunnen zien.

Zij schreef hier vorig jaar over:
Yesterday have a meeting with school committee I told them about your help.
This time the plots was harvested rice that you see to the pictures. Also pupils are very happy,
in the parents meeting I will inform them.

Toen ik in 2014 in Mabogini was, bleek dat er ook grond was bewerkt op het schoolterrein waarop de kinderen groenten verbouwden. Een gedeelte daarvan verkopen zij. Op
deze manier komt er wat geld binnen voor extra leermiddelen en de kinderen krijgen
meer vitamines binnen wat de gezondheid ten goede komt en daarmee ook hun ontwikkeling. Op de James Ole Myllia School is de maispap als lunch gedeeltelijk vervangen door rijst. Ook dat is een goede ontwikkeling.
Alles bij elkaar genomen is het steentje dat destijds in de vijver is gegooid, is tot behoorlijk wat kringen uitgegroeid.
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Als ik even terugblik naar het begin van de Stichting in 2009 dan ben ik best wel trots
op wat we met elkaar bereikt hebben daar in Mabogini, een dorp in Tanzania bijna ‘ in
the middle of nowhere’.
* Het begon met de Thomas, die een jaar lang op school is geweest nadat hij op 6-jarige leeftijd de school heeft moeten verlaten door het overlijden van zijn vader. Hij is
toen bij zijn Oma (van moeders zijde) terecht gekomen. Oma kon het schoolgeld voor
hem niet betalen. Hij is daardoor minstens 5 jaar van school verstoken geweest. Helaas
heeft dat ene jaar hem niet meer kunnen bijspijkeren en is hij er af gegaan. Op dit
moment is hij houseboy bij een bemiddelde familie en hoedt hij dagelijks een kudde
koeien. Het gaat hem goed en hij is tevreden.
*Direct hierna is de Stichting begonnen met het betalen van schoolkosten voor kinderen uit erg arme families. Deze lijn wordt tot op dit moment voortgezet. Soms zijn er
kinderen afgevallen, maar steeds zijn daar weer anderen voor in de plaats gekomen,
zorgvuldig uitgekozen door Monica en haar team.
*Tot een paar maal toe is er geïnvesteerd in maisprojecten, waardoor de lunch van de
schoolkinderen kon worden gegarandeerd.
*Hiza, de nu 28-jarige jongeman, die bij het plukken van mango’s uit de boom is gevallen, een heup heeft gebroken, hiervoor geopereerd is, maar wat nooit meer is goedgekomen. Hij is voor zijn verdere leven gehandicapt. Zijn toekomst leek uitzichtloos,
maar door toedoen van de Stichting is het hem gelukt om zijn leven weer ter hand te
nemen. Hij volgde een IT-cursus, welke een gouden greep voor hem bleek te zijn. Hij is
op dit gebied uitzonderlijk getalenteerd. Hij programmeert, doceert en repareert
computers. Daarbij geeft hij aan enkele dorpsgenoten computerles en doet dit belangeloos. Met behulp van de Stichting heeft hij een eigen Stationary (een inlands kantoorboekhandeltje) opgestart. Daarnaast is hij werkzaam in een job bij de instelling
waar hijzelf de opleiding heeft genoten. Hij is mede-initiator van de videotheek en
werkt naast dit alles ook nog regelmatig op het land bij het oogsten van rijst en mais.
Inmiddels is hij zoekende naar zelfstandige woonruimte (een kamer). Ook onderhoudt
hij deels zijn familie, wat daar heel gebruikelijk is als de mogelijkheid ertoe is.
Ondanks zijn handicap is hij een ‘ allround duizendpoot’.
Vorig jaar is Hiza op mijn persoonlijke uitnodiging naar Nederland/Roermond gekomen
en heeft de sponsoren kunnen bedanken, die voor hem zijn leven zo positief hebben
veranderd..
Kortom hij is een jongeman, waar de Stichting bijzonder trots op is en hem vanwege
zijn doorzettingsvermogen, inzet en capaciteiten gevraagd heeft om als ‘ambassadeur’
van de Stichting in Mabogini te fungeren.
*Ana, de jonge vrouw die zich ná haar afstuderen het lot heeft aangetrokken van jonge
meisjes, die zwanger waren geworden en niet meer naar school konden. Ana organiseerde een naaimachine zodat de meisjes hun eigen kleding en die voor hun kind konden maken. Zij gingen hun werk ook verkopen op de markt, waardoor zij wat geld konden genereren. De Stichting heeft ook dit project gedeeltelijk ondersteund.
*Jaarlijks geven we met de Kerstdagen een financiële ondersteuning aan de verzorgsters van de door de Stichting gesponsorde schoolkinderen.
*Een enkele maal heeft de Stichting meebetaald aan medische kosten voor kinderen.
*Zo zijn er hier en daar nog enkele andere giften gedoneerd om het leven in Mabogini
wat minder zwaar te maken, over het algemeen voor die mensen en kinderen, die er
zelf niet voor kunnen zorgen.

*En dit is allemaal in gang gezet door die ene persoonlijke actie van mij in 2009 bij

mijn vertrek uit Mabogini: de maaltijd van rijst met bonen, die ik aan alle schoolkinde-
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ren van de James Ole Myllia School als afscheid aanbood. (Een maaltijd, die jaarlijks
uit persoonlijke middelen herhaald wordt). De journalist, die ervan hoorde, foto’s en
er een verhaal bij maakte en dit in de krant van Moshi heeft gepubliceerd. Dit was de
sleutel, die de deur heeft geopend voor met name de James Ole Myllia School, die inmiddels een voorbeeldschool voor het dorp is geworden dankzij de enorme inzet van
Monica, het hoofd van deze school.
Zij heeft werkelijk alle kansen gegrepen die zich voordeden. En dat moet je toch ook
maar kunnen.
Zo zijn er verschillende kringen rondom het eerst gegooide steentje in de vijver ontstaan. Geen grootse projecten, alles langzaam maar gestaag zodat diegenen die er bij
betrokken zijn in Mabogini het op hun manier konden doen en konden volgen.

Zo zag ik de JOM School voor het eerst in 2009
En zo ziet het er nu uit anno 2015

Soms timmeren we een klein beetje aan de weg voor wat naamsbekendheid en mogelijk nog wat giften. Die zijn natuurlijk altijd welkom.
Zo is op zondag 1 mei jl. een interview geweest op de Lokale Omroep Roerdalen.
Samen met één van de Bestuursleden Frits Roumen hebben wij iets over de Stichting
mogen vertellen. Het is te vinden op www.or 6.nl onder Uitzending gemist/ Sjpek met
Eier. Wellicht leuk om even te bekijken.
Inmiddels gaan de schoolkinderen alweer naar het einde van het schooljaar en kom ik
aan het einde van de informatie voor deze Nieuwsbrief nr. 15
Ik hoop dat het 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 IdaMabogini 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.
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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 verwijderd. 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 rekenen.

Asante sana sana (heel hartelijk dank).

Educatie ! De weg naar ontwikkeling, groei en bewustzijn.

Warme groet
Joke de Vries
Stichting Ida-Mabogini

PS. Het financiële jaaroverzicht, opgemaakt door de heer Lumens vind je hierna op
pagina 8. Mochten er vragen over zijn, dan kun je altijd contact met mij opnemen om
een afspraak te maken waarbij ik toelichting zal geven en je de boeken kunt inkijken.
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