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Op naar de top
Beklimming Kilimanjaro voor weeshuis in Tanzania 
Door Stijn Lamers

Een bezoek aan een arm land als Tan-
zania gaat je niet in de koude kleren 
zitten. Dat vond ook Wil van der Lin-
den uit Eersel, toen hij in Usa River op 
bezoek ging om zijn dochter Kris op te 
halen aan het einde van haar verblijf 
aldaar. Toen ze na een paar maanden 
nog steeds alsmaar moesten denken 
aan het weeshuis waar Kris vrijwilli-
gerswerk gedaan had, wisten ze dat ze 
er iets meer mee moesten gaan doen. 

Tumaini
Kris besloot begin vorig jaar, na haar stu-
die Sport en Economie, voor drie maan-
den naar Tanzania te gaan. “Het was niet 
helemaal wat ze wilde”, legt vader Wil uit. 
“Ze wilde even weg en iets met kinde-
ren doen. Het werd een bezoek van drie 
maanden aan een weeshuis in Tanzania.” 
Toen het einde van die drie maanden na-
derde, besloten Wil en zijn vrouw Mia om 
hun dochter op te gaan halen. “Vijf dagen 
op safari, dan vijf dagen in het weeshuis 
meehelpen. Die dagen in het weeshuis 
hebben een onuitwisbare indruk bij ons 
achtergelaten.” 

Daarom besloot Wil begin dit jaar om een 
stichting op te richten: Stichting Tumaini 
Children’s Foundation Nederland. Tumai-

ni betekent ‘hoop’ in Swahili. “We wilden 
iets doen voor het weeshuis, ze financieel  
ondersteunen”, zegt hij. Het Tuchifo-wees-
huis (een afkorting van Tumaini Children’s 
Foundation) werd opgericht door de Tan-
zaniaanse Oddo Ndonde. Hij kreeg daarbij 
hulp van de Canadese Cherie Szucs, die 
na de dood van haar vader besloot dat 
ze ergens in de wereld het verschil wilde 
maken. 

Liefdevolle opvang
Tuchifo wordt volgens Wil op een bijzon-
dere manier gerund. “Cherie bracht een 
westerse manier van organiseren met zich 
mee”, legt hij uit. “Je volgt een opleiding 
en gaat pas de deur uit als die afgerond is 
en je voor jezelf kunt zorgen. Die formule 
sprak ons erg aan. Jonge kinderen krijgen 
les in het weeshuis, oudere kinderen gaan 
naar privé-scholen in de buurt. Het wees-
huis geeft zo’n vijftig kinderen met een 
zware rugzak een kans in een arm land 
met doorgaans erg slecht onderwijs.” 

De kinderen worden liefdevol opgevan-
gen. Ze krijgen eten, onderdak, goede 
medische zorg, en tweetalig onderwijs. 
“Tijdens haar verblijf daar heeft Kris 
meegeholpen daar waar ze kon”, gaat 
Wil verder. “Spelletjes spelen, voorlezen, 
wandelingen maken, gewoon leuke din-
gen samen doen.” Iedere vrijwilliger wordt 
gevraagd een bijdrage te leveren in onder-
wijs. Kris gaf individueel Engels aan leer-
lingen met een achterstand. In Nederland 
heeft ze loempia’s verkocht, waardoor ze 
al € 4500,- kon doneren. 

Zelf wat doen
Kris’ ouders wilden ook wat doen. Daar-
om richtten Kris en Wil deze stichting op. 
“We wilden iets concreets doen”, legt hij 
uit. “Eerst kwam het idee van de stichting. 
Daarna kwam het idee om er een actie aan 
te verbinden: het beklimmen van de Kili-
manjaro. Op 12 september vertrekken we 
met z’n vieren naar Tanzania.” De stichting 
heeft een zogenaamde anbi-status: het is 
een algemeen nut beogende instelling, 
wat wil zeggen dat er geen winstoogmerk 
is, dat de stichting draait op vrijwilligers 
en wordt gecontroleerd door de Belas-
tingdienst.

Wil denkt al wel verder dan komende sep-
tember. “Ik wil er een jaarlijks terugkerend 
iets van maken”, vertelt hij. “Hoe, dat we-
ten we nog niet precies. Dit jaar is daar-
om een try-out.” De Kilimanjaro is met zijn 
5895 meter de hoogste berg van Afrika. 
Op heldere dagen kunnen de kinderen in 
het weeshuis hem zien liggen: hij ligt daar 
30 kilometer van af. 

Dankbaar
De klim is ‘slechts’ 70 à 80 kilometer, maar 
duurt op en neer zeven dagen. “Eentje 
daarvan is een acclimatisatie-dag”, weet 
Wil. “Dat is om hoogteziekte te voorko-
men. Naast een goede conditie moet je 
ook in goede gezondheid verkeren. Tij-
dens de klim kom je alle klimaatzones te-
gen, van de tropen tot de polen.” Met be-
hulp van Katja Straatjes, de eerste vrouw 
die de Mount Everest beklom, zijn de vier 
(Wil, twee schoonbroers en een zwager) 
zich aan het voorbereiden. “Veel wande-
len en kilometers maken”, aldus Wil. Ze 
gaan ook nog op hoogte trainen. 

De stichting is blij met elke vorm van hulp. 
Op de website staan verschillende ma-
nieren om een steentje bij te dragen. Do-
neren kan op rekeningnummer NL04RA-
BO0167878174 ten name van Stichting 
Tumaini Children’s Foundation Nederland. 

Je kunt je ook aanmelden voor vrijwilli-
gerswerk. “De mensen daar zijn zó dank-
baar, onbeschrijflijk”, herinnert Wil zich. 
“Het geld is daar zeker goed besteed.” 
Wil en zijn team gaan hun best doen om 
zo veel mogelijk geld mee te nemen als ze 
de Kilimanjaro gaan trotseren. Wie weet 
klimmen er volgend jaar wel meer dan vier 
mensen naar boven.

www.tumaini-Nederland.nl 

De vier klimmers. Van links naar rechts: Wil van der Linden, Hein Schellens (gehurkt), 
Henri Rijkers en Cees Schellens.

Kilimanjaro op de achtergrond


