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A short summary in English at the end of each item for our international friends. 
 
Voor u ligt het eerste exemplaar van de nieuwsbrief van de Stichting Tumaini Children’s 
Foundation. Ons voornemen voor 2016 is om geïnteresseerden in het wel en wee van de 
stichting, maar vooral in het wel en wee van de kinderen uit het weeshuis in Usa River, 
een aantal maal per jaar te informeren. 
This is Tumaini Nederland’s first newsletter. We will inform our sponsors several times 
a year through this medium 
 
Het laatste nieuws/ the latest news    
 
Bezoek Cherie Szucs (Mama Dee) en Oddo Ndonde 
Op 12 november heeft Cherie Szucs, oprichtster van het weeshuis Tuchifo, voor de 
tweede keer een bezoek gebracht aan Nederland. Bijzonder verheugd en blij verrast 
waren we met de aanwezigheid van medeoprichter Oddo Ndonde, die voor het eerst in 
zijn leven een buitenlandse reis maakte.  
De twee bezochten Europa voor een aantal sponsoractiviteiten. Zo had Tuchifo België 
een optreden van het Abadabukileyo koor op dinsdag 10 november. De dag daarna stond 
er een Kaas en Wijnavond op het programma, met pakweg 160 deelnemers in de 
sporthal van Wetteren. 
Op donderdag 12 november had Tumaini Nederland in Eindhoven bij de Rooi Pannen een 
sponsordiner georganiseerd. Leerlingen van deze school 
serveerden op professionele wijze een fantastisch 
viergangendiner.  
Zondag 15 november mochten Oddo en Cherie met 
Minke van Oeffelt en Kim Leschonski, twee gedreven 
vrijwilligsters, naar de studentenkerk in Nijmegen. De 
opbrengst van de collecte werd geschonken aan 
Tumaini Nederland. Al met al een geslaagde tournee 
door België en Nederland! 

Mama Dee en Oddo Ndonde  

In November Cherie Szucs, called Mama Dee at the orphanage, and Oddo Ndonde, her 
Tanzanian co-founder, made a trip through Belgium and The Netherlands. Several 
fundraising activities were organized in these countries. It was Oddo’s, first trip 
abroad. 
 
Overval 
Nog maar net terug van haar Europese reis werd Mama Dee op brute wijze verrast. In de 
avond van 30 november zijn gewapende overvallers het weeshuis binnengedrongen. Ze 
hebben een serieus geldbedrag meegenomen. Daarnaast een tweetal laptops, een 
mobiele telefoon en wat extern geheugen met waardevolle informatie. Behalve de 
materiële schade heeft de overval uiteraard een boel emotionele schade aangericht. De 
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veiligheid die de kinderen geboden wordt in het weeshuis is op brute wijze verstoord. 
Langzaamaan komt het leven weer op gang en worden er extra activiteiten voor de 
kinderen georganiseerd om voor de nodige afleiding te zorgen. 
Just a few days after their return to Tanzania, the orphanage was robbed violently by 
armed criminals. Money and electronic devices were taken. 
 
Op bezoek in Usa River 
Op 3 maart 2016 vertrekken Steven Kraaijeveld en Wil van der Linden voor één week 
naar Tanzania. Het doel is om de situatie in het weeshuis met eigen ogen te 
aanschouwen. Maar ook om scholen te bezoeken, sociale instanties te leren kennen en 
een netwerk op te bouwen zoals met de Rotary in Arusha. Een trouwe vriend van 
Tumaini Nederland heeft ervoor gezorgd dat de twee 50 fleece vesten mogen uitdelen 
aan de kinderen. 
March 3rd, Steven Kraaijveld and Wil van der Linden will travel to Tanzania for a week, 
trying to build and extend Tumaini Nederland’s network. And experience the social 
environment of the orphanage. 
 
Fondswerving/ fundraising     
 
Donatie medewerkers provincie Noord-Brabant 

De ambtenaren van provincie Noord-Brabant kunnen elk 
jaar kiezen om hun kerstpakket te besteden aan een 
goed doel. Paul van Oeffelt, vader van Minke, heeft dit 
jaar Tumaini Nederland onder de aandacht gebracht 
van zijn collega’s. Dat resulteerde in een donatie van 
€3.721. Super. Minke en Wil ontvingen dinsdag 15 
december de cheque uit handen van Gedeputeerde de 
heer van der Maat. Super! 
 

Op de foto Minke van Oeffelt en Wil van der Linden 

In stead of choosing a regular Christmas present, officials of the province Noord-
Brabant donated an amount of €3.721 to Tumaini Nederland. 
 
ANBI-status 
Al vanaf de oprichting heeft de stichting een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) gekregen van de Nederlandse belastingdienst. Voor bedrijven houdt dit in dat 
giften aftrekbaar zijn van de winst. Voor particulieren bestaat er de mogelijkheid om 
giften aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting. Periodieke giften zijn altijd 
aftrekbaar, ongeacht de hoogte. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Vraag 
uw belastingadviseur of kijk op de website van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/giften 

Tumaini Nederland is natuurlijk altijd op zoek naar donateurs, dit kunnen eenmalige 
donaties zijn, maar om een stabiel inkomsten patroon te ontwikkelen zijn periodiek 
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terugkerende giften natuurlijk bijzonder welkom. Mocht u maandelijks een vast bedrag 
over willen maken dan kunt u wellicht als particulier gebruik maken van een 
belastingvoordeel. De kinderen van het weeshuis zullen u erg dankbaar zijn, en als 
stichting zullen we ervoor zorgen dat we transparant en verantwoord zullen handelen.  
Tumaini Nederland is always looking for sponsors.  
 
Fonds bestedingen/ Fund spending    
 
Landcruiser 
Al enige tijd is er een dringende noodzaak voor een ander 
voertuig voor Tuchifo. De huidige truck loopt op zijn 
laatste benen en moet nodig vervangen worden. Sinds 2 
januari 2016 staat deze Landcruiser op naam van het 
weeshuis. Gefinancierd door Tumaini USA en Tumaini 
Nederland. En dus, met uw hulp!  

W 

With financial support from Tumaini USA and Tumaini 
Nederland this Landcruiser was purchased fort the 
orphanage in order to replace a very old truck. 
 
Bouwen aan een toekomst/ Building a future  
Het is met smacht wachten op een overeenkomst, maar daarna kunnen we met z’n allen 
gaan bouwen aan een standvastige toekomst voor de kinderen in het weeshuis. Met de 
huidige eigenaar is er overeenstemming over de aanschaf van een stuk grond van 2,25 
hectare. Deze ligt iets ten noorden van de huidige locatie van Tuchifo. Hierop kan de 
droom van Cherie Szucs en Oddo Ndonde gerealiseerd worden. Een eigen huis met alle 
voorzieningen. De onderhandelingen gaan nog over de duur van het eigendom. Kennelijk 
is eigendom van grond in Tanzania gebonden aan een wettelijke periode van 33 jaar. Er 
zijn mogelijkheden om dit uit te breiden naar 66 of 99 jaar. Deze onderhandelingen zijn 
nu gaande, maar molens in Tanzania malen traag.  
It is a matter of days, or weeks, but we soon hope to close a deal to purchase 2,25 
hectares of land. A place to build a future home for all the children. May Cherie’s and 
Oddo’s dream come true. 
 
Ontmoet een kind/ meet a child     
Elke nieuwsbrief willen we u nader kennis laten maken met een van de bewoners van 
het weeshuis. Deze keer is dat Nelson Evance Minja. 
De reden waarom we voor Nelson gekozen hebben is omdat Tumaini Nederland zijn 
studie financiert. Daarmee krijgt u een indruk wat we als stichting doen.  
Nelson is geboren op 15 maart 1994. Hij komt uit een gezin met vier kinderen. Eén 
oudere zus, één oudere en één jongere broer. Nelson wordt jong wees, zijn vader 
overlijdt als Nelson 10 jaar is, zijn moeder drie jaar daarna. Het gezin wordt uit elkaar 
getrokken en Nelson wordt opgevangen door Mama Mandela, die Nelson voorziet van de 
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primaire levensbehoefte. Hij had het erg zwaar om zonder zijn zus en broers te moeten 
leven. Nelson viel op door zijn goede resultaten op school. Hij was op de lagere school, 
op een na de beste uit een groep van 174 kinderen. Uiteindelijk besluit Mama Mandela 
om Nelson te introduceren bij Mama Dee. Zij neemt niet alleen Nelson, maar ook de 
anderen uit het gezin op in het weeshuis. Hij is erg gelukkig met de hereniging.  
In mei 2014 slaagt Nelson met goede cijfers voor zijn High School. Momenteel studeert 
hij bio-engineering aan Sokoine University of Agriculture. Een technische 
landbouwopleiding waaraan volop behoefte is in 
een arm land als Tanzania. In 2016 moet hij een 
stageperiode doorlopen, mocht u een plekje 
weten, geef het aan ons door.  
Zijn hobby is muziek, Nelson speelt 
schuiftrombone in het kerkorkest. Doordat Nelson 
in het weeshuis werd opgenomen, kreeg hij een 
sprankje hoop op een goede toekomst. Met 
Nelson als student, krijgt Tanzania een sprankje 
hoop op een goed opgeleid burger! Dank u voor 
uw bijdrage, waardoor we hem de mogelijkheid 
hebben gegeven te studeren.   

Nelson met Pam Tiffin Crooks, zus van Cherie Szucs 

Every newsletter we will introduce a child to you. Now Nelson Evance Minja, born 
March 15 1994. He is the third born from a family with four children. Nelson, his sister 
and two brothers lost thier father in 2004 and a few years later, lost their mother. The 
family was torn apart, but after a few years, Mama Dee managed to unite the family by 
bringing them to the orphanage Tuchifo. Nelson is studying bio engineering at the 
university of Sokoine and is specalizing in post harvesting. He likes to play slide 
trombone in the church choir. Tumaini Nederland finances Nelson’s schoolfee. 
 
Weeshuis weetjes/ Orphanage  facts    
Afgelopen maand heeft de eerste Tumaini bruiloft 
plaatsgevonden. Mary Minja, oudere zus van Reward, 
Nelson en Kelvin is op 29 december in Kagera, een 
plaatsje noordwest van USA-River met haar man Frank 
getrouwd. Voordat de bruiloft plaatsvond was Mary met 
haar dochtertje Nicole naar Tumaini gekomen voor de 
doping van Nicole en haar “send-off” feest. Een 
Tanzaniaans gebruik dat nog veel voorkomt waarbij de 
bruid wordt weggeven aan de familie van haar man. 
Deze gebeurtenis vindt een aantal dagen voor de echte bruiloft plaats.  

Op de foto Mary, haar man Frank en hun dochter Nicole 

December 29 was the day that Mary Minja got married with her husband Frank. Mary 
was at Tuchifo re united with her brothers a few years ago. 
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Begin December hebben Neema en Esther bij de 
Lutherse kerk hun belijdenis gedaan. Dit is een 
grote feestelijkheid in Tanzania. De 
meerderheid van de kinderen in Tumaini is 
christelijk en gaat op voor hun belijdenis. 
Afgelopen augustus hadden al twee andere 
kinderen, Gerehad en Christina, bij de 
Katholieke kerk hun eerste communie gedaan. 
Early December Neema and Esther did their 
confession at the Lutheran church.   
 
 

Vrijdag 27 november was een bijzonder dag voor Raymond 
Julius. Op die dag kreeg hij namelijk zijn diploma 
uitgereikt aan de universiteit van Dodoma. Een fantastisch 
resultaat wat hij enkel heeft kunnen bereiken doordat hij 
opgenomen is in het weeshuis en daardoor de kans heeft 
gekregen en gegrepen om iets met zijn leven te doen wat 
anders volstrekt onmogelijk was geweest. Raymond werkt 
nu in het weeshuis en neemt een aantal operationele 
taken over van Mama Dee.  
December 27 was the day that Raymond Julius received 
his bachelor from the University of Dodama. Raymond is 
now working at the orphnage taking over some 
operational tasks of Mama Dee.  
 
 

 
 
 

 
Like Tumaini Nederland on Facebook 
 
 
Nieuwsbrief liever niet ontvangen, stuur een berichtje: info@tumaini-nederland.nl 

Don’t want to receive the Newsletter, send a mail to: info@tumaini-nederland.nl 
 


