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 basisen zo mogelijk beroepsonderwijs in Mabogini, Tanzania.
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Nog eentje, zo aan het einde van het jaar 2019 ...
... om te vertellen over enkele recente ontwikkelingen in het dorp Mabogini, financieel ondersteund door

de Stichting.
Het Hoofd van de James Ole Myllia School, Monica Kyengula gaat aan het einde van 2019 met pensioen. Bij de
oprichting van de Stichting werd met haar afgesproken, dat de sponsoring door de Stichting gelijk met haar vertrek zal eindigen. Deze afspraak met haar wordt per 1 december a.s. gerealiseerd. Het is goed om te mogen concluderen, dat de brief van de Stichting destijds gericht aan de Overheid volledig is gerespecteerd. Er is toen gevraagd om Monica niet over te plaatsen naar een andere plaats en school, omdat onze sponsoring alleen zou
plaatsvinden zolang zij de scepter zou zwaaien bij de J.O.M. School. Monica was en is nog altijd een zeer gedreven onderwijzeres, die in staat is/was om van kleine scholen iets bijzonders te maken. Dit heeft zij ook met de
J.O.M. School gedaan. Deze school wordt inmiddels tot ver in de omtrek geroemd en staat zeer goed aangeschreven. Zij heeft alle kansen gepakt, die haar in de loop der jaren aangereikt werden. De eerste daarin was mijn actie
m.b.t. de afscheidsmaaltijd voor al haar leerlingen in 2009, waar een journalist verslag van heeft gedaan in de lokale pers van Moshi. Daarmee begon de groei van haar school.
Nu dit ten einde is, is de Stichting gestart met een nieuw project: de school voor disabled children. In vorige
Nieuwsbrieven is hier al melding van gemaakt. Hiza, als intermediair voor de Stichting en het dorp, heeft zich hier
intensief mee bemoeid. In 2012 en ook in 2014 bezocht ik persoonlijk deze school. Aanvankelijk vroegen zij financiële ondersteuning bij de bouw van een hek rondom de school. Dit verzoek en de doelstelling van de Stichting
tegen elkaar afwegend, is er toen afwijzend op gereageerd. Nu ná beëindiging van de sponsoring aan de J.O.M.
School en na uitvoerige communicatie van Hiza met de schoolleiding heeft de Stichting uiteindelijk besloten hun
verzoek voor het hek te honoreren. Dit hek is méér en méér noodzakelijk voor de veiligheid van de kinderen.

Ook was er een wens voor een computer, die inmiddels is afgeleverd door Hiza, onze ambassadeur in het dorp.

Ik wens inwoners en kinderen van Mabogini en alle mensen hier in Nederland die mijn projecten ondersteund
hebben alle goeds voor 2020.
Daarbij hoop ik dat de giften/donaties nog een tijdje mogen doorgaan. De Stichting is nog niet klaar met haar
werk.
Donaties zijn welkom op rekening NL36TRIO 039.03.64.541 t.n.v. Stichting Ida-Mabogini bij de Triodosbank.
De Stichting is nog altijd een ANBI geregistreerde Stichting en is dit jaar volgens de voorwaarden van de
Belastingdienst helemaal bijgewerkt op de site.
Dit betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de Belastingen onder bepaalde voorwaarden.
Alle Nieuwsbrieven zijn terug te vinden 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.

We wish you a Merry X-mas, good health
and all the best for 2020
Sote tunawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya mwema wa 2020

