Lieve mensen,
Met dit prachtige weekend was ik bezig op mijn dakterras om de planten te
snoeien en de potten naar binnen te brengen voor de overwintering.
Hiervoor moest ik een paar plantenschalen gaan kopen ter voorkoming van
lekkage (zoals afgelopen winter). Dat is het voordeel van onze 24-uurs
economie. Je kunt het meteen gaan ‘halen’.
Ik dus naar het bekende Groene Warenhuis. Daar binnen gekomen, werd ik
ondergedompeld in de Kerstsfeer. Een complete omschakeling ten aanzien van
de sfeer, die buiten heerst. Dat bracht bezinning bij mij tot stand. Bezinning op
het einde van dit jaar en wat het tot nu toe gebracht heeft. Bezinning ook op de
financiële situatie.
Daarbij stilstaand bedenk ik dat dit mogelijk voor jullie ook weer aan de orde zal
komen. Bekijken of je het komend jaar opnieuw een ‘goed doel’ wilt of blijft
steunen.
En hiermee kom ik bij mijn vraag. Zouden jullie in 2011 opnieuw het doel van
mijn Stichting Ida-Mabogini willen blijven/gaan ondersteunen ? Het doel om de
kinderen in het dorp Mabogini, waar ik vorig jaar 3 maanden mocht wonen,
financieel te ondersteunen in de kosten voor een schoolopleiding. Kosten, die
door hun ouders niet kunnen worden opgebracht door de armoede in de familie
of door het feit dat het kind wees is. Een situatie, die daar ook heel geregeld
voorkomt door de aanwezigheid van Aids.
Met een donatie maak je niet alleen een schoolopleiding
mogelijk, maar ook dat het kind tenminste één maaltijd
op een dag krijgt. Voor ons zo vanzelfsprekend dat we te
eten hebben, maar dat is helaas daar niet zo voor elk
kind.
Als je je bedenkt dat wanneer wij met dit mooie weer
even met z’n tweeën een terrasje ‘pikken’ en er een kopje espresso of thee
drinken, dit bijna een maand ‘naar school gaan’ betekent voor een kind in
Mabogini.
Zou dit dan misschien een kleine bijdrage mogen zijn aan de ontwikkeling tot
een wat betere toekomst voor een kind ?!
De Stichting Ida-Mabogini wil een zeer kleinschalig project
blijven. Zij stelt zich ten doel kansarme kinderen in het dorp
een mogelijkheid te bieden op basale scholing, mogelijk gevolgd
door een beroepsopleiding, waardoor de kinderen in staat
gesteld kunnen worden om later hun eigen brood te verdienen
en misschien deels de zorg voor hun familie op zich te kunnen
nemen. Het ligt niet in de bedoeling om naar universitaire
opleiding te streven omdat je dan vaak ziet dat de blik op Europa gericht wordt.
Dat vinden wij in onze doelstelling niet wenselijk.
Als jullie, genietend van dit mooi weer, gezellig uit eten gaan of van iets anders
genieten, denk dan ook eens aan de kinderen in Mabogini, die een kans
verdienen en die wij hen kunnen bieden met een relatief kleine bijdrage.
Al verschillende malen heb ik aan Novatus gevraagd naar foto’s van de kinderen,
die de Stichting nu sponsort. Het antwoord daarop liet erg lang op zich wachten
en is nog niet volledig uitgevoerd. Maar wat blijkt ? Niemand heeft een camera in
het dorp. Daarvoor moet een fotograaf uit de stad worden ingehuurd. Dat gaat
nog net zo als in de jaren 50 bij ons. Zo’n fotograaf wil een hele serie portretten
maken en anders komt hij niet snel. Daarbij kost dit wel wat.

Is er onder jullie misschien iemand, die een simpele digitale camera met alle
toebehoren nog ergens in een la heeft liggen en deze niet gebruikt. Zou de
Stichting deze dan mogen ontvangen om door te sturen naar Novatus. Je zou
ons er een groot plezier mee doen.

Om hier tussen te mogen staan.

That will be a miracle and
it makes the difference

Warme groet,
Joke
Donaties zijn altijd welkom bij de
Triodos Bank, Zeist op rekeningnr. 39.03.64.541
t.n.v. Stichting IDA MABOGINI, Roermond

Aanvulling op het bovenstaande:
Op zaterdag 11 december heeft Novatus Mushi, onze intermediair in Mabogini,
de digitale camera, die wij hebben mogen ontvangen van een donateur, kunnen
ophalen in Kisangara. De camera werd meegenomen door 2 Tanzanianen, die
(gelukkig voor ons) op 4 december naar hun land terugkeerden. Zij komen
regelmatig in Nederland. Wij waren hiervoor bijzonder dankbaar.
In de eerstvolgende Nieuwsbrief, die in januari 2011 zal verschijnen, vertel ik
hierover wat uitgebreider.

