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A short summary in English at the end of each item for our international friends. 
 
Voor u ligt het tweede exemplaar van de nieuwsbrief van Tumaini Nederland. Het doel 
ervan 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. De volgende nieuwsbrief kunt u in december verwachten. 
This is Tumaini Nederland’s second newsletter. We will inform our sponsors several 
times a year through this medium. Next edition will be in December 2016. 
 
Het laatste nieuws/ the latest news    
 
Op bezoek in Usa River/ visiting Usa River 
In maart 2016 zijn Steven Kraaijeveld en Wil van der Linden, geheel op eigen kosten, 
voor een week op werkbezoek geweest in Tanzania. Deze reis werd gebruikt om de 
sociale omgeving van het weeshuis beter te leren kennen. Zo hebben ze een zevental 
scholen bezocht. Een mix van Primary (onze lagere school) en Secondary scholen (onze 
middelbare scholen). Zowel onderwijs dat door de overheid is opgezet, maar ook een 

aantal privéopleidingen. Het verschil tussen 
deze twee is schrijnend. De overheid scholen 
zijn gebrekkig georganiseerd, hebben weinig 
middelen en kennen grote klassen. De 
privéscholen zijn duidelijk professioneler van 
aard en het onderwijsniveau is aanzienlijk beter, 
maar ook behoorlijk duurder. Overheidsscholen 
zijn gratis sinds begin dit jaar, een Primary 
privéschool kost al snel 450 euro per jaar, een 
boarding school ongeveer het dubbele ervan. 
Het beleid voor de kinderen van het weeshuis is 
om ze zoveel mogelijk privéonderwijs te laten 

volgen. De kans dat ze doorstromen naar het middelbaar en universitair onderwijs is 
vele malen groter. De kosten voor onderwijs voor alle kinderen uit het weeshuis 
bedragen dit schooljaar ongeveer €30.000. Dit bedrag zal jaarlijks toenemen aangezien 
er meer kinderen van het primary naar het duurdere secondary onderwijs zullen gaan.   
In March 2016 Steven Kraaijeveld en Wil van der Linden visited the orphanage for a 
week, in order to better understand it’s social environment. They saw many schools, 
both government as private, primary and secondary. For the children at the orphanage 
we have chosen for private schools as the quality is much better, but of course also 
more expensive. Total budget for education for all the children at the orphanage 
together this schoolyear is around €30.000. This will increase as more children will 
leave the primary schools and attend the more expensive secondary schools in the 
coming years. 
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Fondswerving/ fundraising     
 
2015 resultaten/ 2015 results 
Hieronder vindt u de financiële verantwoording over 2015. Tumaini Nederland is erg 
tevreden en dankbaar voor de gulle giften in het afgelopen jaar. 
Ruim €1.200 van de genoemde kosten hebben betrekking op de uitgevoerde activiteiten, 
zoals de inkopen voor de loempia productie en de kosten voor het bijzonder geslaagde 
diner in de Rooi Pannen. De inkomsten hiervan bedroegen bijna €3.500. 
De donaties naar het weeshuis hebben vooral betrekking op onderwijskosten, 
operationele uitgaven en niet te vergeten de aanschaf van de Landcruiser.  

 
 
Kilimanjaro 2017 
Interesse in een bijzonder avontuur? Informeer dan naar de mogelijkheid om in 2017 
deel te nemen aan de beklimming van de Kilimanjaro. In dat jaar zouden we graag deze 
sponsortocht opnieuw willen organiseren. Er zijn inmiddels een aantal geïnteresseerden. 
De formule is eenvoudig, uw betaalt uw eigen kosten voor deze 
reis en probeert daarbij €1.000 aan sponsorgeld op te halen. In 
2014 was deze sponsortocht goed voor bijna €10.000. Krijg een 
indruk via http://www.tumaini-nederland.nl/activiteiten.html of 
stuur een bericht naar info@tumaini-nederland.nl.  
In 2017 we want to organise a next expedition to the top of the 
Kilimanjaro. In case you are interested have a look at our website 
(see link above) or send a mail to info@tumaini-nedeland.nl.The 
formula is simple, every participant pays its own cost for the trip raises funds for 
another €1.000. 
 
Statiegeld/ deposit for bottles 
Een nieuwe mogelijkheid om geld in te zamelen is door uw bonnetje voor statiegeld te 
deponeren in een daarvoor bestemde doos in plaats van het te innen aan de kassa. Op 
het moment van schrijven, loopt er een actie in Wageningen bij Lazuur Food 
Community. Bij de AH XL aan de St Jacobuslaan in Nijmegen is dit mogelijk van 18 tot en 
met 31 juli. En in Eersel heeft de Jumbo ons eenzelfde mogelijkheid gegeven in januari 
2017.  
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Several supermarkets have given us the opportunity to raise money by collecting 
deposit for bottles. Instead of getting you money at the cashier, you donate it to our 
foundation.  
 
BBQ 
Op zaterdag 27 augustus 2016 staat een BBQ gepland. Deze vindt plaats op de Venco 

Campus in Eersel. De Venco Campus is een 
bijzonder gebouw in de vorm van een ei en in 
2013 uitgeroepen tot het meest duurzame 
gebouw in Europa (www.vencocampus.com). De 
catering is in handen van De Keuken van de 
Kempen (www.dekeukenvandekempen.nl). Zij 
zorgen ervoor dat ook vegetariërs niets tekort 
zullen komen die avond. Naast de BBQ zullen 
we een klein programma er omheen 
organiseren. Zo verwachten we dat 
Architectenbureau Keeris uit Eersel ons 

schetsen zal laten zien van het nieuwe weeshuis (www.keerisarchitecten.nl).  
De activiteit begint omstreeks 16.00 uur. U moet denken aan een bedrag van +/- €30,- 
per persoon, waarvan de helft ten goede komt aan Tumaini Nederland. Inschrijven kan 
alvast door een mail te sturen aan info@tumaini-nederland.nl onder vermelding van uw 
naam, contactgegevens, aantal deelnemers en niet te vergeten of u vegetarisch wilt 
eten. Wij hopen uiteraard op een ruime opkomst.  
At the 27th of August, we will organise a BBQ at the Venco Campus in Eersel. We plan a 
few things round it. Most probably architect Tinie Keeris will show the first sketches of 
the new buildings for the orphanage. In case you are interested send a mail to: 
info@tumaini-nederland.nl 
 
Vrijwilliger/ volunteer 

Op maandag 27 juni is Karin van Dooren uit Eersel vertrokken naar Usa 
River om gedurende een maand te werken in het weeshuis. Sinds het 
bestaan van Tumaini Nederland is Karin de eerste die via onze stichting 
naar Tanzania afreist als vrijwilligster. Kent u iemand die graag een 
periode ter plaatse een steentje bij wil dragen? Medeoprichters Kris kan u 
daar meer over vertellen en op weg helpen (krisvdlinden@gmail.com). 
Monday the 27th of June, Karin van Dooren left for Usa River in order to 

work as a volunteer in the orphanage. 
 
Rabobank clubkas 
De Rabobank clubkas heeft een fraai bedrag van €292,35 opgeleverd. Voor een 
vereniging zonder leden een goed resultaat.  
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Vergeten afspraken/ forgotten appointments 
Een bijzondere actie is afkomstig van de Eerselse tandartspraktijk Minerva. Zij hebben 
de regel dat als iemand niet opkomt dagen voor zijn of haar afspraak er een boete volgt. 
Deze boete komt ten goede aan een goed doel. Voor 2016 is Tumaini Nederland daarvoor 
uitgekozen. Het eerste half jaar heeft al een bedrag opgeleverd van €1.100.  
A local dentist has special action. In case someone forgets to show up at his or her 
appointment, a small fine has to be paid, which will be donated to a charity 
foundation. For 2016, this is Tumaini Nederland. The first semester already €1.100. 
 
Donatie/ donation 
Voor de derde keer op rij heeft Tumaini Nederland een donatie ontvangen van Stichting 
Retera-van het Hof. In juni werd het fraaie bedrag van €5.000 op de bankrekening 
bijgeschreven. Natuurlijk zijn wij deze stichting bijzonder erkentelijk voor de financiële 
steun die we van ze hebben mogen ontvangen. Lees hier meer over de doelstelling van 
deze stichting: http://stichtingretera-vanhethof.nl/home 
In June we recieved a donation of €5.000 from Stichting Retera-van het Hof. The 3rd in 
a row. We are very grateful. 
 
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: 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 terugkerende giften 
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 zijn u erg dankbaar, en als stichting zullen we ervoor zorgen dat we 
transparant en verantwoord handelen.  
Tumaini Nederland is always looking for sponsors.  
 
Fonds bestedingen/ Fund spending    
In december vorig jarig berichtten we u over de aanschaf van een Landcruiser. In 
diezelfde maand hebben we geld overgemaakt voor onderwijsdoeleinden van een aantal 
kinderen, maar ook voor operationele uitgaven die nodig zijn voor de dagelijkse gang 
van zaken in een weeshuis. Ook in de eerste helft van 2016 is met name financiële 
ondersteuning gegeven aan onderwijskosten en de dagelijkse uitgaven.  
Besides the cost for the Landcruiser Tumaini Nederland financially supported the 
orphanage with the cost for education and operational expenses.  
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Bouwen aan een toekomst/ Building a future  
Het is nog altijd wachten totdat de Tanzaniaanse overheid de 
eigendomsoverdracht van de grond aan het weeshuis officieel 
bevestigd. Sinds de nieuwe regering begin dit jaar is aangetreden 
zijn de wetten omtrent eigendom van grond aangescherpt. Op 
zich gunstig voor deze transactie, ware het niet dat dit leidt tot 
deze vertraging. Steven en Wil hebben in maart het stuk grond 
bezocht. Prachtig gelegen en biedt vele mogelijheden.  
We are still waiting for the Tanzanian government to confirm that we are official 
owner of the new land.  
 
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 Hadija. De reden waarom we voor haar hebben gekozen 
is omdat haar situatie erg aangrijpend is en ze momenteel nog geen sponsor heeft. Als u 
na het lezen van dit stukje Hadija wil sponsoren in 
haar verdere schoolloopbaan zijn wij u daar erg 
dankbaar voor. Hadija (14) en haar familie kwamen 
eind 2014 onder de hoede van Tumaini. Ze is de 
oudste van zes kinderen. Ze heeft drie jongere 
broertjes en twee jongere zusjes die ook allemaal 
in Tumaini wonen. In eerste instantie maakte dit 
gezin deel uit van het outreach project en kreeg 
haar moeder hulp vanuit Tumaini. Er kwamen 
nieuwe meubels voor in het huis zoals matrassen en 
ze werd geholpen met het vinden van een baantje. 
Helaas maakte mama Hadija begin 2015 een keuze die Tumaini al vaker had 
meegemaakt. Ze zag dat er mensen waren die zich om haar kinderen bekommerden en 
vertrok, haar zes kinderen alleen in het huis achterlatend. Hadija en haar vijf jongere 
broertjes en zusjes werden dus noodgedwongen opgenomen in het weeshuis. Ze maken 
het naar omstandigheden allemaal erg goed. Hadija’s drie jongere broertjes gaan 
allemaal naar boardingschool en zijn alleen in de vakanties in Tumaini. Hadija gaat naar 
Amani Primary school waar ze nu in klas 5 zit. Ze had aanvankelijk een leerachterstand 
vergeleken met haar leeftijdgenoten maar is hard bezig met een inhaalslag. Hadija is 
een erg zachtaardig meisje die houdt van meidendingen zoals haar nagels lakken en 
films kijken. Voor haar jongere broertjes en zusjes is ze een geweldige zus en ze 
probeert zoveel mogelijk te helpen in hun opvoeding.  
Every newsletter we will introduce a child to you. This time Hadija who is still looking 
for sponsorship. Hadija (14) is the oldest daughter of a family of six. She has two 
younger sisters and three younger brothers. They came under Tumaini care late 2014 
and came living at Tumaini house beginning of 2015 after their mother left them. 
Hadija is attending Class 5 at Amani primary school where she is working very hard to 
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catch up with her classmates. She is a very sweet girl who likes polishing her nails and 
is a great sister for her younger siblings.  
 
Weeshuis weetjes/ Orphanage facts    

Een tweede Tumaini bruiloft is in aankomst en wel op 20 augustus 
2016. Lohai Josephat, klusjesman, tuinman, en nog veel meer is 
verloofd! Lohai die nu 31 jaar is, heeft zelf nooit in Tumaini gewoond. 
Hij was een van de eerste jongens die onder de hoede van Oddo kwam 
en werkt sindsdien voor het weeshuis. Hij heeft zich verloofd met een 
jongedame Joy genaamd. 
Lohai, the handyman at the orphanage is getting married. He is 

engaged with a young women named Joy. 
 
Omary Mhando, een van de outreach kinderen is geslaagd van Primairy school en is met 
zijn goede cijferlijst aangenomen voor Eagles Secondary school, een van de beste 
middelbare scholen in Tanzania.  
Omary Mhando, one of the outreach children graduated from primary school and got 
accepted to one of the best Secondary schools in Tanzania 
 

Rose een van de oudste meiden uit Tumaini is geslaagd voor haar 
Secondary school en wil hierna graag door naar de universiteit. Het is 
voor haar nu alleen nog afwachten op haar cijferlijst voordat ze kan 
doorstromen.  
Rose one of the older girls graduated from Secondary school and is 
waiting to start at University.  
 

Nieuwe zonnepanelen/ new solar panels 
De Rotaryclub uit Simcoe, de woonplaats van Cherie Szucs, heeft het 
mogelijk gemaakt om te investeren in nieuwe zonnepanelen voor het 
weeshuis in Usa River. Eind januari heeft Dave Egles, de panelen 
geplaatst. Vanaf nu gegarandeerd elektriciteit door gebruik te maken 
van datgene wat Afrika volop heeft, de zon! 
The Rotaryclub from Simcoe, Canada, invested in solar panels, which 

were installed by Dave Egles end January. Free electricity from the African sun! 
 

 
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 
 


